VEA NIEUWSBRIEF 2018-4

JIJ. DE HAVEN. DE WERELD.
Woensdag lanceerde Alfaport Voka de campagne ‘JIJ. DE HAVEN. DE WERELD’
voor de private bedrijven van de haven van Antwerpen.
Bedoeling van deze campagne is om de Antwerpse haven als een aantrekkelijke
werkgever te positioneren naar werkzoekenden en studenten toe.

Delen = vermenigvuldigen
Het succes van de campagne is echter in grote mate afhankelijk van de steun en
medewerking van de bedrijven. Daarom doen wij hierbij een warme oproep om deze
campagne mee te pushen naar al jullie contacten en deze mee te (blijven) steunen.
Op de website www.jobsindehaven.be vindt u campagnebeelden terug die u kan
gebruiken om werken in de haven te promoten, kunnen werkzoekenden de weg
vinden naar vacatures bij havenbedrijven en staan links naar jobsites die zich richten op
vacatures in de haven en logistieke sector.
Maak samen met ons uw werknemers fier over werken in de haven van Antwerpen.







Like de Facebook-pagina Jobs in de haven
Toon de brandmovie op een scherm aan uw onthaal.
Verspreid de campagnebeelden als affiche in uw bedrijf.
Trek foto’s van fiere werknemers in uw bedrijf en verspreid ze mee:
#myjobisbetterthenyours op uw eigen social mediakanalen en die van Alfaport
Voka.
Deel uw nieuws rond de thema’s arbeidsmarkt en talent via een mail.

Via deze link vindt u al het materiaal dat u vrij kan gebruiken in uw bedrijf.

Laat werkzoekenden ook uw vacatures vinden
Verder wil men van zoveel mogelijk bedrijven de link naar hun vacature-site ontvangen.
Die worden geplaatst op de campagne-pagina www.jobsindehaven.be met de bedoeling
dat geïnteresseerde werkzoekenden een zo groot mogelijk gebundeld overzicht krijgen van
mogelijke jobs in de haven. Vul dit formulier in om uw logo en de juiste link door te
sturen.
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