Voor starters op de arbeidsmarkt hebben de gemeenten in
Noordoost-Brabant een nieuwe regeling. Jongeren die klaar zijn met
hun opleiding kunnen aan de slag met de Startersbeurs. Een kans om
zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze.
Vakkennis verwerven in de praktijk, tegen een prima vergoeding. Met
een Startersbeurs krijgen zij een kickstart op de arbeidsmarkt!
Deze gemeenten in Noordoost-Brabant doen mee:
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd,
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Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch, Schijndel,
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Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
en Vught.
“De Startersbeurs komt voor ons als geroepen.
We hebben veel innovatieprojecten die we graag
samen met de jongeren willen oppakken.”
Ria Hilhorst, senioradviseur PSW –
adviesbureau voor de arbeidsmarkt
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“Ik ben blij dat ik met de Startersbeurs werkervaring
kan opdoen. Het is en blijft gewoon moeilijk om
zonder werkervaring aan een baan te komen.”
Onur Aslan, starter bij PSW –
adviesbureau voor de arbeidsmarkt

Meer weten?
Bezoek www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant
Mail ons op noordoost-brabant@startersbeurs.nu of bel 0900-4600000.
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