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VINDEN IN HET
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31GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

Na een pauze van twee jaar werd onlangs het MKB 
VacatureCafé weer geopend. In samenwerking met 
StartPeople, het Werkgelegenheidsteam van de 
gemeente Eindhoven en Ergon organiseerde MKB 
Eindhoven de banenmarkt voor de regio. Meer dan 
40 bedrijven boden tijdens de  bijeenkomst vacatures 
aan in verschillende branches en op alle niveaus. In 
totaal werden er een kleine 200 banen aangeboden. 
Opvallend was en is te zien hoe snel de krapte op 
de arbeidsmarkt weer toeslaat nu de regels omtrent 
corona worden versoepeld. En dus was de (her)
opening van het VacatureCafé een logisch gevolg.

Want, de opzet van deze regionale banenmarkt heeft zich al bewezen. 

Tijdens Eerdere edities werden al honderden werkzoekenden met succes 

aan regionale werkgevers gekoppeld. En ook nu was de vibe weer 

ontzettend positief. In een ongedwongen, dynamische sfeer ontmoetten 

ruim vijftig regionale werkgevers zo’n tweehonderdvijftig werkzoekenden 

uit de regio Eindhoven. 

Het MKB Vacaturecafé is daarmee dé plek voor werkgevers om zich te 

presenteren aan potentiele werknemers en vice versa. 

Twee keer per jaar wordt er een Vacaturecafé georganiseerd, een 

laagdrempelige ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en bedrijven. 

Leden van MKB Eindhoven betalen 195 euro en niet leden 295 euro per 

Vacaturecafé. Dit is inclusief de vacatureservice op mkbwerkt.nl waar 

zij onbeperkt vacatures voor de regio Zuidoost-Brabant plaatsen. En het 

doorplaatsen van een vacature op facebook Vacaturecafé. Werkzoekenden 

worden via (social) media geworven. Werkgevers krijgen in korte tijd een 

eerste indruk van geïnteresseerde kandidaten. Is de match gemaakt, is 

het aan werkgever en kandidaat vrij om zelf een afspraak in te plannen 

en de sollicitatieprocedure met elkaar in te gaan. Met hopelijk een 

geslaagde en langdurige relatie tot gevolg.

MEER WETEN EN AANMELDEN VOOR HET 
VOLGENDE VACATURECAFÉ
Bel of mail Simone Blommers

06 52 74 79 79 of mail naar

s.blommers@mkbeindhoven.nl


