GRATIS NETVÆRK!

Invitation
Udvid dit netværk til andre virksomhedsledere
– og mød motiverede potentielle medarbejdere
JobMatch er et netværk, hvor du som virksomhedsleder møder andre virksomhedsledere og samtidig får
mulighed for at møde motiverede ledige. Måske du selv er på udkig efter en ny medarbejder eller du via dit
netværk kan hjælpe en ledig videre ind på jobmarkedet?

Hvad kan du forvente?
Der inviteres 20 virksomhedsledere og 20 topmotiverede ledige til mødet. De ledige har inden mødet været
igennem et intens og udviklende forløb, således at de er klædt på og motiveret til at netværke med dig. Din
virksomhed kan afprøve en potentiel medarbejder i en periode enten via et praktikforløb eller ansættelse
med løntilskud.
Jens Haar, indehaver af Advisement: ”JobMatch Netværket er en inspirerende oplevelse for mig. Jeg møder spændende kandidater og stærke profiler. Jeg har sendt adskillige kandidater videre til samtaler hos
virksomhedsledere i mit netværk.”
Direktør Piet Hemmingsen, Selskov Electric anbefaler JobMatch møderne. Han siger: ”I stedet for at have
en samtale med en potentiel ny medarbejder, har jeg gennem JobMatch mulighed for at møde flere ad gangen. Jeg har gennem 2012 ansat 5 medarbejdere via JobMatch”.

Gode erfaringer med JobMatch
JobMatch har gennem de seneste år sikret en god dialog mellem:
– de deltagende virksomhedsledere
– virksomhedsledere og motiverede ledige
Det er lykkedes at få 45 % af de deltagende ledige væk fra ledighedskøen. Det er sket gennem praktikforløb, ansættelse med løntilskud eller fast job. Desuden har virksomhedslederne styrket deres netværk
betydeligt.

Der er behov for dig i netværket!
Det vil glæde os at se dig på et eller flere JobMatch møder, hvor du kan netværke med ledige og andre
virksomhedsledere. Møderne ledes professionelt. Det er gratis at deltage.
Møderne afholdes hos C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød.
Der kører to hold som afholdes på følgende datoer:
• Møderne med Hold 1 afholdes, torsdag den 20. februar 2014 og onsdag den 12. marts 2014.
• Møderne med Hold 2 afholdes, tirsdag den 29. april 2014 og torsdag den 22. maj 2014.
Vi tilbyder en morgenbuffét fra kl. 7.30 og møderne afholdes mellem kl. 8.00 – 10.00.

Tilmelding
Kontakt Jette Salling via mail js@c4.dk eller via telefon 45 27 10 00.

