Deinze Industrie Jobcafé 29.11.2021
Deelnemersfiche

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan het Deinze Industrie Jobcafé 2021!
Algemene info
Deinze Industrie zet ook in 2021 een jobevent op de kaart. Voor het 4de jaar wordt een jobevent
‘new style’ georganiseerd onder de naam ‘Deinze Industrie Jobcafé. Het concept is opnieuw
gericht op Deinse werkgevers en potentiële werknemers en zal een informeel contactmoment
tussen hen bieden. De gesprekken zijn als zakelijke, maar toch ongedwongen kennismaking
bedoeld, waarbij bezoekers en gastbedrijven polsen naar een match. Vacatures zullen een beeld
geven van de jobmogelijkheden en een deel ervan zal worden geëtaleerd op de wanden tussen de standhouders. De
standen worden opgebouwd vanaf 13 uur en het Jobcafé zal geopend zijn van 15 uur tot 19.30 uur. In de namiddag
zijn er koffie, frisdrank en zoetigheden voorzien voor de standhouders. Per standplaats zijn 2 recruiters toegelaten.
Exposantenprofiel
Dankzij de 40 deelnemende bedrijven, enthousiaste bezoekers en strikt opgevolgde veiligheidsmaatregelen was de
editie van vorig jaar een succes. 15 Deinse bedrijven konden dan ook rechtstreeks door het Jobcafé nieuwe
werkkrachten aanwerven. De gemoedelijke sfeer waarop bedrijven en potentiële werknemers elkaar konden leren
kennen bleek een onmisbaar aspect van employer branding te zijn.
Bezoekerspromotie
De meeste aandacht gaat naar de publieke communicatie die vanaf eind oktober 2021 via meerdere publieke kanalen
en ver buiten de stadsgrenzen zal starten. Ook alle secundaire scholen met afstudeerrichtingen en hogescholen in de
regio zullen worden aangeschreven. VDAB zal persoonlijk duizenden werkzoekenden aansporen om op een informele
manier kennis te maken met de deelnemende ondernemingen. Ook het Sociaal Huis in Deinze wordt aangesproken
om het Jobcafé bekend te maken. Die communicatie is gericht op het positief en dynamisch positioneren van Deinze
als een aangename plek om te wonen, te werken en te winkelen. Een stad waar veel interessante bedrijven kunnen
zorgen voor een fijne job dicht bij huis, zodat de work-life-balance zo goed mogelijk kan worden gerespecteerd.
Communicatiekanalen:
●

Persberichten

●

Informatieborden stad Deinze

●

D17, stadsmagazine stad Deinze, november 2021

●

Advertentie in lokaal magazine

●

Affiches bij lokale handelaars

●

AVS, regionale televisie

●

Regionale radio

●

Digitale campagne via Facebook en Google

Programma
Het opbouwen van de standplaats zal op 29.11.2021 mogelijk zijn vanaf 13 uur. Vanaf 15 uur tot
19.30 uur is het Jobcafé geopend. Het afbouwen van de standruimte dient ten laatste om 21.30
uur gedaan te zijn.
Praktische info
●

U krijgt de mogelijkheid tot het plaatsen van maximaal 6 vacatures op
www.deinzeindustrie.be (waarvan er 4 geëtaleerd worden langs de rode loper tijdens
het Jobcafé zelf). In bijlage vindt u hiervoor een template om de vacatures op in te
vullen en ons terug te bezorgen uiterlijk tegen 18.10.2021. Vacatures die vroeger
geleverd worden, komen zelfs al eerder op de website.

●

Vermelding van uw firmanaam met gegevens op de plattegrond voor de bezoekers.

●

U ontvangt van ons digitaal promo-materiaal om uw deelname aan het Deinze Industrie Jobcafé 2021 bekend
te maken. In bijlage vindt u een email-handtekening die u vanaf heden kan toevoegen en een
Facebookbericht om te delen.

●

Per bedrijf zijn 2 exposanten/recruiters welkom die elk een exposantenbadge zullen ontvangen. Ook zullen
per deelnemend bedrijf 6 drankbonnen en 2 zoetbonnen voorzien worden. Soep van het huis zal continue
voorzien worden door de soepcorner van Foodbart (www.foodbart.be).

Standopbouw
●

Per bedrijf worden een hoge tafel met hoes en 2 hoge stoelen met rugleuning voorzien. Ook zal er een
tafelstaander met het logo van uw bedrijf zijn.

●

Per stand is een elektriciteitspunt voorzien? De Brielpoort beschikt over wifi, maar omdat hij soms zwak kan
zijn, raden we aan om via uw eigen hotspot te werken.

●

Elke standruimte heeft een oppervlakte van 3 op 3 meter en mag naar eigen wens ingericht worden. Laat dus
gerust de look & feel van uw bedrijf voelen op het Jobcafé.

Organisatie
Deinze Industrie vzw, coördinatie door Yannic Demeyer van Zalm.biz, bureau voor zakelijke communicatie –
info@deinzeindustrie.be - 0497 480 657 – www.deinzeindustrie.be
Inschrijving en kostprijs
Inschrijven kan voor 17.09.2021 via dit formulier of via www.deinzeindustrie.be.
●

€ 350: voor leden van Deinze Industrie

●

€ 500: voor niet-leden van Deinze Industrie

●

€ 600: voor bedrijven buiten Deinze

●

€ 150: voor winkels en kleinhandel uit Deinze

●

€ 50 extra: voor buitenreclame met vrachtwagen op de parking

