Werkervaring
begint hier
Ga naar www.startersbeurs.nu

Inschrijven starters

Inschrijven bedrijven

Naam

Bedrijfsnaam

Voornaam

Voornaam

Achternaam

Contactpersoon

Geboortedatum

Voornaam en achternaam

dd-mm-jjjj

Contactgegevens

E-mailadres

E-mailadres

voorbeeld@mail.com

Telefoonnummer

Schrijf in

Meer weten?
Website: www.startersbeurs.nu/nederland
E-mailadres: nederland@startersbeurs.nu
Twitter: www.twitter.com/StartersbeursNL
Facebook: www.facebook.com/StartersbeursNL

Mede mogelijk gemaakt door:

Een initiatief van:

Schrijf in

Werkervaring vergroot
degregre
kansen op de
arbeidsmarkt!
Startersbeurs organiseert tijdelijke en
kwalitatieve werkervaringsplaatsen voor
starters en afgestudeerden

Starter
Kiest de starter voor de Startersbeurs, dan
ontwikkelt hij/zij in deze periode competenties
en vaardigheden die belangrijk zijn op de
arbeidsmarkt én die aansluiten bij het
opleidingsniveau.
De Startersbeurs biedt:
• de mogelijkheid om 6 maanden werk
• ervaring op te doen;
• een vergoeding van minimaal € 500,• per maand;

Voor gediplomeerde jongeren zonder werkervaring is het moeilijk om een
baan te vinden. Maar de huidige economische situatie maakt het voor
werkgevers moeilijk om gemotiveerde jongere medewerkers binnen te halen.
Voor deze jongeren en werkgevers biedt de Startersbeurs een oplossing.

• het vergroten en verbeteren van de
• kansen op de arbeidsmarkt.
Om in aanmerking te komen voor een
Startersbeurs moet de starter voldoen aan de
volgende voorwaarden. De starter:
• is minimaal 18 of maximaal 26 jaar;

Met de Startersbeurs kunnen afgestudeerde jongeren op de arbeidsmarkt
gedurende zes maanden, 32 uur per week, werkervaring opdoen in het
bedrijfsleven en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en
verbeteren. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden
die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsoor gediplomeerde jongeren zonder werkervaring is het moeilijk om een baan
te vinden. Maar de huidige economische situatie maakt het voor
werkgevers moniveau. Elke maand ontvangt een starter hiervoor van de werkgever een vergoeding van 500 euro per maand.

Starters
krijgen werkervaring

• volgt geen rijksbekostigd onderwijs;
• heeft een diploma op zak (alle niveaus
• mogelijk);
• ontvangt geen uitkering.
Vacatures van werkervaringsplaatsen staan op
www.startersbeurs.nu/nederland

Werkgever
Met de Startersbeurs biedt de werkgever een
starter op de arbeidsmarkt, gedurende 6
maanden, een werkervaringsplaats aan in de
organisatie. In die periode doet de starter onder
begeleiding werkervaring op en verbetert
zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren
staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn
additioneel van aard.
De kosten voor de organisatie zijn minimaal. De
werkgever betaalt de starter een vergoeding van
netto € 500,- per maand, inclusief vakantiegeld.
Daarnaast betaalt de werkgever bij aanvang van
de Startersbeurs éénmalig een bedrag van
€ 550,- (excl. BTW) voor de diensten van het
servicebureau van Startersbeurs Nederland.
Een vacature voor een werkervaringsplaats
kan aangemeld worden via:
www.startersbeurs.nu/nederland
Aanmelden
Als er sprake is van een geschikte match tussen
een starter en een leerbedrijf dan dient de
starter zich in te schrijven via:
www.startersbeurs.nu/nederland

Bedrijven
investeren in de toekomst

