WAT KAN EINDHOVEN DOET DOEN VOOR JOU?
Vacaturebank
In de vacaturebank kan iedereen met of zonder account zelfstandig op zoek gaan naar een leuke,
passende vacature. Met behulp van diverse filters kun je bijvoorbeeld aangeven, waar in Eindhoven
je wat voor soort werk en met welke doelgroep wilt doen. Vervolgens kun je zelf rechtstreeks met de
organisatie contact opnemen om te kijken of er een klik is.
Jobalert
Maak je een eigen account aan, dan heb je de mogelijkheid om een jobalert aan te zetten. Je
ontvangt dan een email als er nieuwe vacatures zijn die jij mogelijk interessant vind op basis van
jouw ingevulde voorkeuren.
Kandidatenbank
Een ander voordeel van het aanmaken van een account is dat jij ervoor kan zorgen dat organisaties
JOU vinden. Zij kunnen in de kandidatenbank op zoek gaan naar passende kandidaten voor hun
vacatures. Tijdens het inschrijfproces krijg jij de vraag of je zichtbaar wilt zijn in de kandidatenbank.
Door simpel op ‘ja’ te klikken is het geregeld. Natuurlijk zijn persoonlijke contactgegevens niet
zichtbaar.
Persoonlijk contact
Tijdens de inloopuren op de Beemdstraat, in de wijkcentra en bij ons Pop-up kantoor, ben je van
harte welkom om je wensen en verwachtingen te bespreken met één van onze medewerkers. Samen
kun je vacatures bekijken en bespreken en ga je de deur uit met meer informatie. Altijd fijn als er
iemand even met je meedenkt. Voor exacte locaties en openingstijden kijk je even op onze website.
Bemiddelingsgesprek
Weet je nog niet zo goed wat je wilt en wat je mogelijkheden zijn? Dan kan een bemiddelaar je
misschien verder helpen. Iemand die door goed doorvragen er achter komt waar jij jouw talent kunt
gaan inzetten. Samen kun je bijvoorbeeld de online talentenscan invullen. Ook kan een bemiddelaar
contact leggen met een organisatie om te bekijken of er wellicht ‘op maat’ vrijwilligerswerk mogelijk
is. Maak een afspraak door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
Vrijwilligerscoach
Vind je het fijn als je toch wat meer ondersteuning krijgt bij jouw zoektocht naar en het starten en
behouden van vrijwilligerswerk? Dan kunnen we een coach aan je koppelen. Samen met deze coach
ga je ontdekken waar jij jouw vaardigheden, kennis en talent kunt gaan inzetten. Op een plek waar jij
het beste tot jouw recht komt zodat duurzaam vrijwilligerswerk mogelijk is. Daar waar jij
ondersteuning nodig hebt zal een coach jou die geven. Spreekt dit je aan? Maak dan een afspraak
door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

