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WATERLAND 
WERKT
Waterland Werkt is een grootschalig event waar bedrijven, leerlingen, studenten en werkzoekenden 

elkaar ontmoeten. Waterland Werkt is voor iedereen die het leuk vindt om eens een kijkje achter  

de schermen te nemen bij menig bedrijf uit de regio Waterland. Heb jij werknemers nodig, vandaag  

of in de toekomst? Wil je meer weten over scholing en ontwikkeling? Is netwerken voor jou belangrijk? 

Dan is dit evenement een must go! We nodigen je van harte uit om ook mee te doen.

ONTMOET JOUW TOEKOMSTIGE WERKNEMERS!

Waterland Werkt is er voor bedrijven uit de hele regio.  
Laat zien wat voor prachtig bedrijf je hebt en ontmoet  
jouw werknemers van morgen. Leerlingen en studenten  
gaan met opdrachten langs de stands en krijgen meer  
inzicht in de arbeidsmarkt, zodat zij zich kunnen oriënteren 
op een vervolgopleiding of beroep. Vinden zij bij jou een  
stageplek? Ook werkzoekenden kunnen hier laagdrempelig 
kennis maken met jouw bedrijf en ontdekken of er misschien  
een mooie baan in de aanbieding is bij jouw onderneming.

LOCATIE: DE KOOG

Waterland Werkt vindt dit jaar plaats op het industrieterrein 
de Koog in Purmerend. De verschillende stands van diverse 
bedrijven uit de regio kun je vinden op verschillende locaties 
in dit gebied: bij de scholen, in H20 Esports en gaming  
centrum en ook buiten! Bedrijven op industrieterrein de 
Koog kunnen vandaag ook hun deuren open zetten voor 
bezoekers. Op iedere locatie vind je bedrijven uit een andere 
sector. Denk aan het onderwijs, bouw, techniek, ICT, zorg,  
detailhandel, transport en overheid.

DOE MEE EN MELD JE AAN

Jouw bedrijf mag natuurlijk niet ontbreken tussen de vele 
spraakmakende bedrijven uit de regio op dit te gekke event. 
Je kunt je simpelweg aanmelden via www.waterlandwerkt.nl. 
Hier vind je ook meer informatie terug.

KOSTEN

Standhouders betalen een kleine bijdrage voor deelname. 
Denk aan de kosten voor een stand, communicatie en de 
organisatie. Waterland Werkt is een non-profit evenement. 
Voor bezoekers en werkzoekenden is het evenement gratis 
toegankelijk. Lees meer op www.waterlandwerkt.nl

VRAGEN?

We bespreken graag alle mogelijkheden met je om jouw  
bedrijf goed te presenteren tijdens Waterland Werkt.  
Laat jouw gegevens achter via info@waterlandwerkt.nl  
en we nemen spoedig contact met je op.

MEER DAN 
10.000 
BEZOEKERS
Tijdens de vorige editie, waar 80 bedrijven uit Purmerend 

te zien waren, zijn er meer dan 10.000 bezoekers geweest! 

Dit jaar is het evenement voor de hele regio Waterland en 

verwachten wij nog meer bedrijven en bezoekers!

OP ZOEK NAAR #VETTESTAGE #NIEUWEJOB #WERKNEMERS #ZAKENRELATIES


