28 JUNI 2021
DE 200 MEEST AANTREKKELIJKE
BEDRIJVEN UIT NEDERLAND
ONTMOETEN DUIZENDEN
STUDENTEN, STARTERS EN
YOUNG PROFESSIONALS

Ook het netwerk van scholen, universiteiten en van het werkzoekersplatform
Sollicitatiedokter zetten we in. Daarbij geldt natuurlijk de laagdrempeligheid om vanuit
je ‘luie’ stoel met aantrekkelijke werkgevers in gesprek te gaan als extra USP, ook voor
de groep die nu al werkt.
Inclusiviteit & CV gesprekken o.b.v. skills
Bij een digitaal evenement is het makkelijker om (eventueel ook anoniem) mee te doen.
We verwachten hierdoor een veel bredere doelgroep aan te spreken dan via reguliere
campusactiviteiten.
Door middel van de één op één gesprekken krijgen werkgevers op basis van een harde
match op o.a. opleiding, studie/functie en voorkeur voor jouw bedrijf, inzage in de
doelgroep met de meest relevante skills vooraf aangegeven door de werkgever.
De nadruk komt hierdoor te liggen op skills en competenties in plaats van het bestuur
van een bepaalde studentenvereniging.
De Virtuele Banenbeurs is de eerste landelijke banenbeurs in
Nederland, waarin de meest aantrekkelijke werkgevers van
Nederland in contact komen met ambitieuze (laatstejaars)
studenten en starters geïnteresseerd in jouw organisatie én
met de juiste achtergrond.
Minimaal 5.000 studenten en starters worden 28 juni verwacht op
De Virtuele Banenbeurs. Op DVB kunnen werkgevers vacatures,
stages en traineeships aanprijzen, maar nog belangrijker is dat ze in gesprek kunnen
gaan met hun potentieel.
Veel zichtbaarheid voor jouw employer brand
Jouw employer brand wordt niet alleen virtueel mooi weergegeven, maar zal middels
een uitgebreide landelijke media- en socialcampagne goed zichtbaar zijn voor
ambitieuze starters en studenten. Voor, tijdens en ook na DVB. Al het promotiemateriaal dat wordt gebruikt, is natuurlijk ook goed te gebruiken voor de deelnemende
bedrijven, recruiters, hiring managers en natuurlijk de studenten, starters en young
professionals zelf.
Studenten, starters en young professionals hebben er zin in!
De komende weken gaan we duizenden studenten naar de beurs trekken. Dat doen we
met behulp van onze (media)partners, een uitgebreide (social) mediacampagne
én natuurlijk de aantrekkingskracht van de 200 meest aantrekkelijke werkgevers van
Nederland.

Een paar voordelen op een rij
• Presenteer jouw organisatie en ontmoet ambitieus talent
• Mooi en uniek podium voor jouw organisatie
• Niet te missen employer branding-kans
• Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, ruimte voor niet-Nederlandstalig talent
• Kies op basis van assessments talent om 1-op-1 mee in gesprek te gaan
• Veel media-aandacht vergroot jouw merk onder starters
• Evenement vol leuke campus- en teamactiviteiten voor recruiters zelf!

De Virtuele Banenbeurs is bedoeld voor werkgevers die aantrekkelijk zijn voor starters. Openstaande vacatures, stages en traineeships zijn daar onderdeel van.
Met minimaal vier personen, bijvoorbeeld campusrecruiters en hiring-managers, kun je kiezen uit twee pakketten. Voor werkgeversdelegaties van minimaal
6 personen is het ook mogelijk om hoofdsponsor te zijn van De Virtuele Banenbeurs. Dat brengt veel mogelijkheden om extra zichtbaar te zijn met zich mee.
1-op-1-gesprekken?
Studenten (Bachelor en/of Master), starters en Young Professionals (tot 5 jaar ervaring) krijgen tijdens De Virtuele Banenbeurs de kans om 1-op-1-gesprekken met hun favoriete
werkgevers aan te vragen. Wij nemen voorafgaand aan de beurs een intensief assessment met hen af. Werkgevers krijgen op 21 juni toegang tot hun profielen op basis van
achtergrond en skills. Tot 24 juni kunnen deelnemende organisaties aangeven met wie ze in gesprek willen, zodat op 25 juni de gesprekken kunnen worden ingepland.

GOLDEN STAND: 2.500 EURO

PREMIUM PAKKET: 6.000 EURO

HOOFDSPONSOR: 10.000 EURO

• 2-4 bedrijfsdeelnemers
• Te reserveren tot 21 juni

• 4+ bedrijfsdeelnemers
• Te reserveren tot 30 mei

• Onbeperkt aantal bedrijfsdeelnemers
• Te reserveren tot 30 mei

• Prachtige middelgrote stand met
eigen branding
• Speeddates
• Pre-recorded presentatie op de stand
• Toegang tot netwerkruimte
• Vacatures presenteren op eigen stand
• Bedrijfsbanners (social)
• Logo’s op alle brede uitingen
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Prachtige XL stand met eigen branding
Speeddates
(Live) Presentatie beursvloer/main stage
Toegang tot netwerkruimte
Toegang tot CV’s voor max. 50 gesprekken
Bedrijfsbanners (social)
Logo’s op alle brede uitingen
Optioneel: Geven van Masterclass
Optioneel: CV checks
Pre-recorded presentatie op de stand
Vacatures presenteren op eigen stand

Branding hoofdpodium
Branding receptie
Vlaggen op de beurs
Duidelijke zichtbaarheid communicatie
(Alles van premium pakket erbij)

Op 28 juni is plaats voor maximaal
200 werkgevers. Voor die tijd vertellen we je
graag meer over De Virtuele Banenbeurs!
Op 11, 12, 18 en 20 mei kun je tussen
10:00-11:00 online een informatiebijeenkomst
volgen over DVB.
Meld je nu alvast aan voor de bijeenkomst
op www.virtuelebanenbeurs.nl
info@virtuelebanenbeurs.nl
T: 088 730 28 99
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