
                                             
   
 

In samenwerking met     

BEURSGIDS JOBBEURS ANTWERPEN ZUID 

DONDERDAG 2 MAART 2023 – 13u – 18u 

Handel Industrie Werkt (HIW), gemeente Aartselaar, District Wilrijk en Hoboken slaan de 
handen in elkaar en organiseren op donderdag 2 maart 2023 van 13u tot 18u een jobbeurs in 
samenwerking met VDAB. Dit jaar gaat deze jobbeurs door in toonzaal bij Cardoen 
(Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk).  

Omwille van de schaarste op de arbeidsmarkt hebben we ervoor gekozen deze jobbeurs open 
te stellen voor zowel hoog- als laaggeschoolde profielen. 

Info en vacatures voor werkzoekenden zullen ter beschikking zijn via de website van HIW 
(www.hiw.be/jobbeurs-antwerpen-zuid). Deze pagina wordt in de komende weken uiteraard 
verder aangevuld. 

Om werkzoekenden warm te maken voor deze jobbeurs voeren we vooral promotie in de 
regio Wilrijk – Aartselaar - Hoboken en de omliggende gemeenten (Niel, Kontich, Rumst, 
Boom, Hemiksem, Schelle, Hove, Lint, Edegem, Antwerpen,…).  

 

Welke promotie zal er gevoerd worden? 

- Mailing via VDAB 

- Sociale media (Facebook, LinkedIn, Instagram) 

- Infobladen, websites, elektronische borden,… van heel wat gemeenten in de regio 

- Verdeling van affiches en flyers in heel wat gemeenten in de regio 

- … 

Bij deelname is er een keuzemogelijkheid tussen: 

- standruimte van 7,5m² (3m x 2,5m): 850€ excl. BTW (u zorgt voor een eigen beursstand) 

- standruimte van 15m² (6m x 2.5m) : 1.050€ excl. BTW (u zorgt voor een eigen beursstand) 

- vacature wordt uitgehangen op de stand van HIW: 50€ excl. BTW (enkel voor bedrijven met 
minder dan 5 werknemers in dienst) 

In de deelnameprijs zitten volgende zaken inbegrepen: wifi, elektriciteit, tafel + 4 stoelen, 
catering gedurende de hele dag voor 2 personen. 

De standen kunnen opgebouwd worden vanaf 9u op 2 maart 2023.  

Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen aan 
events@hiw.be- of via de website van HIW (https://hiw.be/jobbeurs-antwerpen-zuid/) vóór 
3 februari 2023. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER JOBBEURS ANTWERPEN ZUID -  2 MAART 2023 
 

BEDRIJFSGEGEVENS VAN DE STANDHOUDER 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode:                                                                             Gemeente: 

BTW nummer: BE                                                               Tel: 

Contactpersoon: 

Email adres: 

Website: 
 

FACTURATIEGEGEVENS                                                                                                                                         
indien gelijk aan bedrijfsgegevens enkel IBAN nummer in te vullen 

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode:                                                    Gemeente: 

BTW nummer: BE                                       IBAN nummer: 

Contactpersoon: 

Email adres: 

PO nummer – indien van toepassing: 

Ik schrijf mij in voor de jobbeurs van HIW op 2 maart 2023 van 13u tot 18u en kies voor: 

□ Standruimte van 7,5m² (3m x 2,5m) – 850€ excl. BTW (u zorgt voor een eigen beursstand) 

□ Standruimte van 15m² (6m x 2,5m) – 1.050€ excl. BTW (u zorgt voor een eigen beursstand) 

□ Vacature wordt uitgehangen op de stand van HIW- 50€ excl. BTW (enkel < 5 werknemers in dienst)  

In de deelnameprijs zitten volgende zaken inbegrepen: wifi, elektriciteit, tafel + 4 stoelen, catering 
gedurende de hele dag voor 2 personen. 

□ Ik wens extra catering voor ……. perso(o)n(en) aan 50€ excl. BTW/per persoon. 

□ Ik verklaar als bedrijf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben. 

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen vóór 3 februari 2023 aan events@hiw.be 

Datum:        Handtekening bedrijf: 


