Werkervaring
begint hier

Nederland

Ga naar www.startersbeurs.nu

Inschrijven starters

Inschrijven bedrijven

Naam:

Bedrijfsnaam:

Voornaam

Geregistreerde handelsnaam
Contactpersoon:

Achternaam

Voornaam en achternaam

Geboortedatum:

Vrouw: x
Man:

dd.mm.jjjj
e-mail:
_

Contactgegevens:
e-mail
_

Schrijf in

Schrijf in

De Startersbeurs werkt!
Gemeenten die vragen hebben of het initiatief van de Startersbeurs ook
willen uitvoeren kunnen contact met ons opnemen. De Startersbeurs is
ESF subsidiabel ook in de programmaperiode 2014 - 2020.

Meer weten?
Bezoek www.startersbeurs.nu
Mail ons op info@startersbeurs.nu
Volg ons op Twitter @startersbeursNL
en bezoek facebook.com/StartersbeursNederland
Telefonisch zijn we bereikbaar op 0900-4600000

Mede mogelijk gemaakt door:

Een initiatief van:

Werkervaring
vergroot de kansen
op een vaste baan!
Startersbeurs organiseert tijdelijke
en kwalitatieve werkervaringsplaatsen
voor starters en afgestudeerden.

Nederland

Waarom?

die ambitieus zijn en actief op zoek zijn

Er zoeken momenteel meer mensen werk

naar een passend bedrijf om werkervaring

dan er banen zijn. Voor jongeren is het

op te doen.

extra moeilijk om aan werk te komen.
Zij hebben geen werkervaring terwijl

Hoe?

bedrijven dat wel belangrijk vinden. Met

Via de website www.startersbeurs.nu

de Startersbeurs hebben starters de kans

kunnen starters info krijgen en op zoek

om die werkervaring op te doen, en zo een

naar een leerbedrijf, waarmee ook alles

kickstart op de arbeidsmarkt te maken.

digitaal wordt vastgelegd. Werkgevers
kunnen zich ook eenvoudig op deze

Voor starters op de arbeidsmarkt hebben meer dan 100 gemeenten
een nieuwe regeling ingevoerd. Gemeenten die meedoen zijn o.a.:
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Breda,
Nijmegen, Helmond, Deventer, Apeldoorn, Hilversum etc. 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.
Jouw kickstart op de arbeidsmarkt, met de Startersbeurs.

Starters krijgen
werkervaring

Voor Wie?

website aanmelden als deelnemend

De Startersbeurs is er voor jongeren in

leerbedrijf. Met de Startersbeurs

de leeftijd van 18 t/m 26 jaar die klaar zijn

kan de starter maximaal 6 maanden

met hun opleiding en in de praktijk aan

lang werkervaring opdoen. In de

de slag willen maar geen baan weten te

praktijk werken aan competenties en

vinden. Om in aanmerking te komen voor

vaardigheden. De starter ontvangt per

een Startersbeurs moet je aan een aantal

maand een vergoeding van € 500 netto.

criteria voldoen. Deze criteria zoals het

De bijdrage van de gemeente is per

minimale opleidingsniveau en of je wel of

gemeente verschillend en is ook te vinden

geen uitkering mag ontvangen verschillen

op onze website. Daarnaast werken een

per gemeente, kijk voor de criteria in jouw

aantal gemeenten met een scholingspotje

gemeente opwww.startersbeurs.nu.

waar de werkgever maandelijks € 100 in

De Startersbeurs biedt werkgevers de

stopt. Hiermee kan de starter na afloop

gelegenheid om jongeren binnen te halen

een cursus of opleiding gaan volgen.

Bedrijven investeren
in de toekomst

