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Nr. 20, juni 2010
De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen
via de betreffende link.

29 juni Workshop Online Werven in Utrecht:
In 1 dag op de hoogte over online werven.
A&O Provincies, organiseert 29 juni samen met de AMC Academie, instituut voor
arbeidsmarktcommunicatie & werving, een interactieve workshop “Online Werven” voor
provincies.
Deze workshop is kosteloos en biedt de mogelijkheid om in 1 dag actuele kennis en inspiratie
te vergaren en onderling kennis en ervaring uit te wisselen over online werven.
De interactieve aanpak geeft handvatten om digitale werving in uw organisatie een impuls te
geven. Ook wordt ingegaan op actuele arbeidsmarktontwikkelingen.
Onderstaand alvast een greep wat 29 juni aan bod komt.









Kennis verkrijgen over de stand van zaken over online werving (cijfers, trends,
ontwikkelingen);
Inventarisatie van de meest relevante online wervingskanalen, variërend van
jobboards en nichesites tot en met social media;
Kennis verkrijgen en inspiratie opdoen over het belangrijkste wervingsmiddel anno
2010: de eigen werken bij website (en recruitmentsite);
Kennis verkrijgen en inspiratie opdoen over het vindbaar zijn voor kandidaten via
onder meer Google, LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter;
Inspiratie opdoen aan de hand van (inter)nationale (non-)profit best practices en
cases op het gebied van regionale werving, employer branding en doelgroepgericht
online werven;
Krijgen van handvatten om op basis van het geleerde tijdens de workshop te komen
tot een online wervingsstrategie.
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De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 juni van 10.00-16.00 in Utrecht.
Dagprogramma en locatie volgen
Aanmelden:
Mail uw naam, functie, organisatie, adresgegevens en telefoonnummer aan
Emiel.cellamare@aeno.nl
Vragen en informatie:
Emiel Cellamare
Medewerker back-office
& Project Manager A&O Provincies
Telefoon: 070 – 373 8015
Mobiel: 06-460 227 13
E-mail: Emiel.cellamare@aeno.nl
Niet vergeten: “inzending voor de HRM Prijs 2010-2011”
Inzenden kan tot 1 juli 2010. Voor meer informatie klik hier:
Lees meer: Uitnodiging HRM Prijs 2010-2011
Lees meer: Voorwaarden HRM Prijs 2010-2011
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