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WTC CURAÇAO

ONTMOET DE TOEKOMST OP THE 
CURAÇAO STUDY AND CAREER FAIR! 
Een ontmoetingsplek waar jong talent 
de toekomst vindt; dat is de studie en 
beroepenmarkt Curaçao!
Studenten maken er kennis met nieuwe 
kansen, opleidingen en banen. Bedrijven 
ontmoeten er nieuw en potentieel talent. 
Scholen uit Curacao en Nederland én uit 
de USA en Zuid Amerika hebben zich al 
aangemeld. Maakt u ook graag kennis 
met de toekomst? Schrijf u dan snel in!

OVER
GOEDE INFORMATIE...
Om studenten goed te informeren kiest 
de organisatie voor een duidelijke indeling: 
woensdag en donderdag zijn gericht op 
studenten sbo & havo/vwo. De vrijdagochtend is 
gereserveerd voor de studenten vsbo. De nadruk 
ligt daar op kansen en wegen om je doel te bereiken.

&  GERICHT PROGRAMMA 
Door samenwerking met decanen en deskundigen 

zijn zowel het programma als de workshops nog 
beter afgestemd op wensen van bezoekers.

SPECIAL! BANENMARKT
Een nieuw onderdeel: de banenmarkt! Op vrijdag 11 november krijgen (lokale) ondernemers en 
bedrijven de kans om zichzelf, banen, vacatures en stages onder de aandacht te brengen. De 
banenmarkt richt zich op studenten vsbo, maar is óók interessant voor havo/vwo studenten.

INSCHRIJVEN
VOOR ÁLLE ONDERNEMERS & BERIJVEN
De organisatie streeft naar vertegenwoordiging  
van zowel grote als kleine bedrijven. Voor kleinere 
ondernemers is er de mogelijkheid om alleen een 
tafel of een paar vierkante meter te huren. 
Prijzen zijn te vinden op het inschrijfformulier en 
zijn inclusief opbouw, afbouw en wifi. 
Booths zijn uitgerust met:
  → een tafel met twee stoelen, 
  → elektriciteitpunt en licht
  → naambord
Extra faciliteiten? Die huurt u bij het WTC. Neem 
contact via tel: +5999-463 6129  
e-mail:  events@wtccmail.com

#NIEUW!

U BENT VAN HARTE WELKOM! INFO, AANMELDEN & CONTACT:
WORKSPOT SCHARLOO· CUR. 
MARIEKE VERSTEEG 
PHONE: +5999 526 6349

WWW.STUDYFAIRCURACAO.COM
EMAIL: STUDIEBEROEPENMARKT@GMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CURACAOSTUDYFAIR

POP-UP PODIUM:  10 MINUTEN 
OM UW VAK & BEDRIJF TE 
SHOWEN AAN LEERLINGEN 

(BEPERKTE PLAATSEN VRIJ!)
VRIJDAG 11 NOV: BANENMARKT!

 MET SPECIALE AANDACHT 
VOOR STUDTENTEN VSBO

12.00- 19.00UUR!

NEW & ATTENDING
#SKEMPI! #SocialMedia

CLICK&GO


