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Het werkgeversteam van de gemeente Emmen organiseert op 
6 december het KIK-event. KIK staat deze dag voor Kennis,
Ideeën en Kandidaten. 

6 december  |  15.15 - 18.00 uur  |  Atlas Theater in Emmen

Op een unieke locatie in het Atlas Theater staan diverse beursstands die bemand zullen 
worden door de accountmanagers van de gemeente Emmen. 
Onder het genot van een hapje en een drankje komt u de volgende stands tegen:

- Vacatures voor NU
 U heeft een vacature? Wij vertellen u graag de mogelijkheden en de daarbijbehorende 

voordelen.
- Vacatures voor LATER
 U wilt iemand specifiek opleiden? Wij leggen u de mogelijkheden uit.
- BAB / Kandidaten met arbeidsbeperking
 U heeft ruimte voor een baanafspraakbaan? Wij leggen van A tot Z uit hoe het werkt.
- De gezichten achter ons bestand werkzoekenden
 U bent benieuwd naar ons bestand? Onze mensen presenteren zich aan u op een 

groot scherm.
- Arbeids Juridische Dienstverlening van het UWV
 U heeft juridische vragen over o.a. ontslagrecht en langdurig ziekte?  

Het UWV staat u graag te woord.
- De ideeën-stand 
 U heeft ideeën, wensen en tips over onze dienstverlening?  

Wij bespreken ze graag met u en nemen ze mee in onze plannen voor 2017.

Wij sluiten dit event af op een bijzondere plek met een bijzondere gastspreker. Na een 
korte wandeling door een speciaal voor ons verlicht Wildlands zullen wij het Jungle 
Theater betreden. Hier zal Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden u inspireren 
met zijn verhaal dat in het teken staat van vallen, opstaan en weer doorgaan. 
Rond 18.00 uur zullen wij op een centrale plek in Wildlands het event afsluiten met een 
broodje en een drankje.

Wilt u zich aanmelden voor dit unieke event stuurt u dan een mail naar: kik@emmen.nl.
Wilt u vooraf meer informatie of heeft u ideeën en suggesties neem dan contact op 
met het werkgeversteam op 14 0591.  

Wij kijken er naar uit om u te mogen begroeten op 6 december!
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