
Banenfestival Kortvoort  

30 Mei 2018 
18:30 - 20:30 

Wijkcentrum Kormelink : 
Amsterdam-Zuidoost 
Kormelink weg 1 

www.simud.nl 

Ben je op zoek naar 
werk?  

Ben je moe van het solliciteren en 
geen resultaat...  
Kom dan naar de bijeenkomst : 
Arbeidsmarkttoeleiding SIMUD 
Partners en werkgever Gemeente 
Amsterdam-zuidoost en 
Uitzendbureau zijn aanwezig. 

Speciale aandacht voor de 
sollicitant met voorlichting en 
begeleiding.  
Je kunt je wensen kenbaar maken 
en de mogelijkheden naar de juiste 
baan zijn direct beschikbaar.  

Vacatures : Horecafuncties  
                   Logistiek  
                   Custumer services 
                   En nog veel meer....  

Neem je CV mee en je positieve 
kracht om te werken en mee te 
doen in jouw wijk Amsterdam-
Zuidoost.  

Wees er bij en ga aan de slag op 
woensdag 30 mei 2018. 
Voor meer informatie :Wijkcentrum 
Kormelink, tel. 020 3415513 
0628351607 
E-mail: Simud  
simud.amsterdam@gmail.com  
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Arbeidsmarkttoeleiding 

Afvaardiging van: Gemeente Amsterdam-Zuidoost,  Jongerenloket, 
POZO, Randstad uitzendbureau  en Praktijkcollege De Dreef. 
Woensdag  30 mei 2018 van 18.30 uur - 21.00 uur 

Dit banenfestival/ Arbeidsmarkttoeleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken. Partners en 
werkgever Gemeente Amsterdam-Zuidoost en Uitzendbureau  zijn aanwezig om met aandacht voor 
voorlichting en begeleiding  de  wensen en mogelijkheden  van de werkzoekenden direct te leiden 
naar de juiste baan. Een unieke kans om je netwerk te vergroten en gericht met de juiste mensen aan 
je toekomst te werken.  

Programma 

18.00 -18.25  uur               Inloop met koffie en thee 

18.30 - 18.40 uur               Opening  en  toelichting op het programma 

18.40 -  18.45 uur               Welkom  door SIMUD 

18.45 -  19.15 uur              Dhr. B. Rombouts van Uitzendbureau Randstad over kansen op de 

                                              Arbeidsmarkt. 

19.15 - 19.30 uur               Dhr. Zirar  van Amsterdam-Zuidoost van het Jongerenloket 

19.30 – 19.45 uur              Dhr. Hoesseini van POZO  over de kansen op de Arbeidsmarkt. 

19.45 -  20.10 uur              Afgevaardigde van Praktijkcollege De Dreef                                              

20.10 – 20.30 uur              Pauze 

20.30 – 21.00 uur              Matching en dialoog met de aanwezigen 

21.00 – 21.30 uur              Sluiting en napraten met een hapje en een drankje 

Neem je CV mee en je positieve kracht om te werken aan jou toekomst in 
jouw wijk Amsterdam-Zuidoost. Wees erbij en ga aan de slag. 

Waar? 
Wijkcentrum Kormelink/SIMUD: Kormelinkweg 1, 1104 NP Amsterdam-Zuidoost 

Voor meer informatie : Wijkcentrum Kormelink/SIMUD, telefoon: 020-3415513 

E-mail: simud.amsterdam@gmail.com 


