
Vidar biedt kansen

Werkmarkt 2022

Heb je nog geen baan, maar 
wil je graag aan de slag? 
Lijkt het je leuk om in korte 
tijd veel verschillende 
werkgevers te leren kennen? 
Kom dan een kijkje nemen 
bij de werkmarkt van Vidar!
Met veel kraampjes, hapjes 
en drankjes en leuke 
doe-activiteiten. 

Dinsdag 11 oktober
De werkmarkt vindt plaats 

vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur
Kies welk tijdstip jou het 

beste uitkomt.

Locatie
Vidar - Millenerweg 4a 

in Sittard



Waarom is dit een mooie kans 
voor jou? 
•  Je ontdekt verschillende bedrijven en 

vacatures; 
•  Je leert meer over diverse projecten en 

trajecten van Vidar; 
•  Je maakt kennis met organisaties die 

jou kunnen helpen op weg naar werk; 
• Je kunt je cv en pasfoto laten maken;
•  Je kunt deelnemen aan persoonlijke 

1-op-1 gesprekken met coaches;
•  Je kunt al je vragen stellen aan de 

medewerkers van Vidar; 
•   Je gaat naar huis met een tas vol leuke 

verrassingen en informatie. 

Bezoek de werkmarkt
Het bezoeken van de werkmarkt is een 
mooie kans om te ontdekken welk werk 
bij jou past en om nieuwe vacatures te 
vinden.

Locatie en parkeren
De werkmarkt vindt plaats op dinsdag 
11 oktober bij Vidar op Millenerweg 4a 
in Sittard. Hier kun je die dag gratis 
parkeren. De locatie is ook goed bereikbaar 
met de bus (lijn 19). Het catering team 
van Vidar zorgt tijdens de werkmarkt 
voor lekkere hapjes en drankjes. 

Liever een andere kans? 
Past deze kans niet bij jou, maar wil 
je wel graag geholpen worden bij 
het vinden van werk? Geen enkel 
probleem! Vidar heeft contacten met veel 
werkgevers en kijkt graag samen met jou 
naar mogelijkheden in de buurt. Neem 
dus gerust vrijblijvend contact op via 
046-4777130 (en kies dan nummer 3 in 
het keuzemenu) of kijk op www.vidar.nl. 
We helpen je met alle plezier verder! 
Werk voorop, kansen voor iedereen!

Vidar biedt kansen bij het vinden van werk. Daarom laten we jou graag 
kennismaken met verschillende werkgevers tijdens onze werkmarkt op dinsdag 
11 oktober. Bij meer dan 30 kraampjes kun je nieuwe werkgevers en organisaties 
leren kennen en ontdekken welk werk bij jou past. Wie weet vind je zelfs een 
nieuwe baan. Daarnaast zijn er allerlei doe-activiteiten die je helpen op weg naar 
werk of die je laten ervaren hoe leuk werken kan zijn.


