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OP ZOEK NAAR PERSONEEL?
Neem deel aan de jobday op Best of
Wallonia in mei te Namen!
Zoals u wellicht weet, ontvangt Namen op 28 mei het evenement Best of Wallonia
(www.bestofwallonia.be).
Gedurende dit evenement organiseert TL Hub – het eerste jobplatform in transport,
logistiek en supplychain – een Job Day in samenwerking met Le Forem en het Sociaal
Fonds voor Transport en Logistiek. Als lid van UPTR geniet u van een voorkeurstarief
bij uw registratie.

Bent u op zoek naar nieuwe werknemers?
Schrijf u in voor de Job Day – Best of Wallonia 2019 voor de som van €1.000 en
geniet van:
•

1 Stand van 6m² (inclusief: bureau, stoelen, Wi-Fi & de mogelijkheid om uw
banner van standaardformaat te plaatsen)

•

Zoektocht, selectie en oriëntatie van potentiële kandidaten op basis van uw
behoeften naar uw stand.

•

Een SPOT aangeboden voor de publicatie van uw vacature naar keuze via
TL Hub of Work in Logistics met een waarde van €499

•

Uw logo in de catalogus van het evenement

Als lid van UPTR, geniet u van een karting van € 300 op uw
inschrijving voor de Job Day. U betaalt dus €700 in plaats van
€1.000.
Om u in te schrijven, bezoek www.tlhub-jobdays.com en vervolledig het formulier
‘recruiter’ of stuur een email met uw contactgegevens naar info@transportmedia.be.

UPTR hecht veel belang aan de bescherming van de gegevens, van haar leden en prospecten, en respecteert de GDPRverordening opgelegd door de EU. Deze mail wordt u verzonden binnen het strikte kader van de activiteiten als
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