Wereldhavendagen
De Wereldhavendagen is een jaarlijks
terugkerend maritiem evenement in de haven
en het centrum van Rotterdam. De organisatie
van het evenement ligt in handen van Stichting
Wereldhavendagen, die dit samen met trouwe
sponsoren en partners tot een uniek, leuk én
informatief evenement maakt.

De volgende editie is op 4, 5 & 6
september 2020.

MATCH | Career Event
vrijdag 4 september 2020
Waar bedrijven, studenten en young
professionals elkaar vinden.
Het mag geen verrassing heten dat er in de grootste haven van Europa
ook veel mensen aan het werk zijn. Werkgelegenheid (direct en indirect)
in het havengebied: 385.000 arbeidsplaatsen. En de komende tien jaar
komen er nog veel banen bij. De haven van Rotterdam is dan ook een

buigen we ons samen met partners over diverse vraagstukken op de
arbeidsmarkt en hebben bedrijven de kans zich te presenteren aan
studenten en publiek.

fantastische plek om te werken en biedt een goed toekomstperspectief

De dag is vol met inhoudelijke workshops en seminars opgezet

voor jongeren. Er zijn volop kansen!

door diverse partners, een intieme arbeidsmarkt en een afsluitende
netwerkborrel. De dag wordt bezocht door mbo-, hbo- en wo-studenten

Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting Wereldhavendagen

en tevens door young professionals. Maak tijdens MATCH kennis met

op vrijdag 4 september 2020 voor de tweede keer MATCH. Dit is

mogelijke toekomstige medewerkers van jouw bedrijf. De jonge bezoekers,

hét evenement tijdens de Wereldhavendagen voor studenten en

van diverse opleidingen, zijn op zoek naar een match op de arbeidsmarkt

young professionals om kennis op te doen over de arbeidsmarkt en

en maken graag kennis met je bedrijf. Een mooie kans om de vacatures in

mogelijke toekomstige bedrijven te ontmoeten. Tijdens het evenement

jouw bedrijf onder de aandacht te brengen bij studenten en starters!

Partner MATCH ‘plus’
» Partner MATCH ‘basis’ met onderstaande aanvullingen;
» Eén half uur inhoudelijke organisatie van kennissessie voor 90
personen ter promotie van bedrijf en openstaande vacatures
» Naamsvermelding in het programma bij deze betreffende sessie
» Gesponsorde vacatures delen via kanalen Wereldhavendagen
Deelname kosten zijn € 1.750,- exclusief 21% BTW.

Neem contact op
met Froukje Fikkers via
f.fikkers@wereldhavendagen.nl
of 06 - 1147 8314 of met

Sponsor
» Partner MATCH ‘plus’ met onderstaande aanvullingen;
» Logo vermelding bij hoofdsponsors MATCH
» Logo vermelding op de algemene website van de
Wereldhavendagen bij sponsors
» Banner op website Wereldhavendagen
» Logo op alle communicatie aangaande MATCH
Deelname kosten zijn € 5.000,- exclusief 21% BTW.
Er zullen 4 à 5 hoofdsponsors van deze dag zijn.

Erik Schilderman via
er.schilderman@wereldhavendagen.nl
of 06 - 1375 1482 om deel
te nemen aan
MATCH Career Event.

Praktische informatie
Locatie: Hotel Roommate Bruno - Wilhelminakade 52, Rotterdam
Datum: vrijdag 4 september 2020
Tijd:
10:00 – 15:00 uur arbeidsmarkt, workshops & kennissessies
		 15.00 – 16.00 uur netwerkborrel

Er zijn verschillende manieren
om partner te worden:
Partner MATCH ‘basis’
» Statafel met 2 barkrukken op de arbeidsmarkt voor
bedrijfspresentatie
» Drankjes tijdens de dag voor 2 personen
» Lunch voor 2 personen
» Netwerkborrel voor 2 personen met deelnemende bedrijven en
studenten
» Profielpagina op website Wereldhavendagen met doorlink naar
gewenste eigen bedrijfswebsite
» Promotie van MATCH via kanalen Wereldhavendagen
Deelname kosten zijn € 750,- exclusief 21% BTW.

Stichting Wereldhavendagen
Postbus 6060
3002 AB Rotterdam
info@wereldhavendagen.nl
010 - 252 4949
wereldhavendagen.nl

