BENT U ALS ANTWERPS
HAVENBEDRIJF OP ZOEK NAAR
NIEUWE MEDEWERKERS?
Onze bootcamp helpt u rekruteren.
VDAB, Stad Antwerpen en SBM-opleidingen organiseren een bootcamp in samenwerking
met Levanto en Talentenstroom. Voor bedrijven in en rond de haven van Antwerpen is het
moeilijk om de juiste profielen aan te trekken. Dankzij het project Skills Navigator krijgt
u de kans om gedurende een dag door middel van een bootcamp de juiste kandidaten te
rekruteren.
Wat kost het?

Wat brengt het op?

1. Tijdens een intakegesprek van max. twee

1. De kandidaten worden een dagdeel

uur definiëren we samen de gezochte

intensief getraind op de voor u cruciale

competenties.

skills.

2. Tijdens de bootcamp (één dag)

2. In het tweede dagdeel krijgt u via

observeert u als werkgever de

observatie van een interactief

kandidaten met het oog op selectie voor

spelgebeuren zicht op de aanwezige

uw vacatures.

skills van alle kandidaten.
3. U screent zo een hele groep kandidaten
op 1 dag, volgens een reeds bewezen,
succesvolle methodiek.
4. De kandidaten krijgen meteen ook een
beeld van uw bedrijf en hoe het zou zijn
om er te werken.

in samenwerking met

SBM • Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be
GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

BENT U ALS ANTWERPS
HAVENBEDRIJF OP ZOEK NAAR
NIEUWE MEDEWERKERS?
Onze bootcamp helpt u rekruteren.
VDAB, Stad Antwerpen en SBM-opleidingen organiseren een bootcamp in samenwerking
met Levanto en Talentenstroom. Voor bedrijven in en rond de haven van Antwerpen is het
moeilijk om de juiste profielen aan te trekken. Dankzij het project Skills Navigator krijgt
u de kans om gedurende een dag door middel van een bootcamp de juiste kandidaten te
rekruteren.
Wat kost het?

Wat brengt het op?

1. Tijdens een intakegesprek van max. twee

1. De kandidaten worden een dagdeel

uur definiëren we samen de gezochte

intensief getraind op de voor u cruciale

competenties.

skills.

2. Tijdens de bootcamp (één dag)

2. In het tweede dagdeel krijgt u via

observeert u als werkgever de

observatie van een interactief

kandidaten met het oog op selectie voor

spelgebeuren zicht op de aanwezige

uw vacatures.

skills van alle kandidaten.
3. U screent zo een hele groep kandidaten
op 1 dag, volgens een reeds bewezen,
succesvolle methodiek.
4. De kandidaten krijgen meteen ook een
beeld van uw bedrijf en hoe het zou zijn
om er te werken.

in samenwerking met

SBM • Contact- en registratiecentrum: Tel. 078 35 36 38 • info@sbm.be • www.sbm.be
GET IN TOUCH

m.z. Spoorwegstraat 14 – 8200 Brugge | v.u. J. De Neve

