
Vragen over de Dag van de Mobiliteit? 
Hulp nodig bij het inschrijven? 
Neem contact op! 

Team Dag van de Mobiliteit
www.dagvandemobiliteit.nl
info@dagvandemobiliteit.nl
024 - 20 22 092

HELPDESK

DEELNAME

Voor alle medewerkers is deelname gratis.
 

Ben je werkzoekend en geïnteresseerd in
een van onze deelnemende organisaties? 

Meld je dan bij onze helpsdesk.

TIPS!

Maak je deelname bespreekbaar. 
Informeer je leidinggevende en stem af wat 
het jou en je organisatie kan opleveren.

Wees nieuwsgierig: zowel in je keuze van je 
werkplek als op de werkplek zelf.

De werkplek waarop je inschrijft is geen 
vacature, maar een moment om te proeven. 
Hou er wel rekening mee dat hoe je je 
opstelt tijdens de dag invloed kan hebben 
op je toekomstige kansen.

Bepaal vooraf wat je probeert te bereiken 
met je deelname aan de Dag van de 
Mobiliteit. Stem je wensen af met de 
werkplekbegeleider van de plek waar je 
bent ingeschreven. 

Bespreek aan het eind van de dag hoe de 
dag is beleefd.

Geniet van de Dag van de Mobiliteit!
TIPS EN INFORMATIE

DEELNEMERS

28 september 2023



PLANNING 2023 
GELDERLAND & NOORD- 

BRABANT
ERVAAR - LEER - ONTMOET

Organisaties 
openen op de Dag 
van de Mobiliteit 
één dag hun 
deuren. 

Voor één dag kun 
je bij een andere 
organisatie 
meelopen. 

biedt het een mooie kans om een 
andere organisatie of andere afdeling 
van de eigen organisatie te leren 
kennen;
stimuleert het om nieuwe dingen uit te 
proberen en nieuwe doelen te stellen;
helpt het keuzes te maken en om
inspiratie en ideeën op te doen;
wordt het eigen netwerk vergroot.

Op 1 september om 10.00 uur gaat de 
matching in het systeem open dus 
probeer je van tevoren al te oriënteren.

Mocht je favoriete werkplek al zijn 
vergeven, geef dan niet op en zoek 
verder naar een andere functie of 
organisatie. De Dag van de Mobiliteit 
biedt volop mooie kansen en 
mogelijkheden!

VOOR WIE

Iedereen kan meedoen! 
Van directeur tot administratief

medewerker, van monteur tot
beleidsmedewerker. 

Ben je werkzoekend en geïnteresseerd in
een van onze deelnemende bedrijven?

Meld je dan bij onze helpsdesk. 

HEDEN

1 SEPTEMBER

28 SEPTEMBER

Meld je aan; maak een 
(nieuw) account aan op 
www.dagvandemobiliteit.nl  
Bekijk de werkplekken.

Matching gaat open om 
10.00 uur. Schrijf je in op een 
werkplek.

21 SEPTEMBER
Matching sluit om 
15.00 uur. Neem contact op
met de werkplek om je
wensen af te stemmen.

Dag van de Mobiliteit 

MATCHENVOOR DEELNEMERS:


