
VROUWEN
IN  DE
TECHNIEK

Hét platform om meer vrouwen aan

te trekken voor uw bedrijf

Het online platform wat bedrijven en opleiders helpt bij het aantrekken,

ontwikkelen & behoud van vrouwen | www.techniekvrouwen.nl



Installatie
28.6%

Bouw
14.3%

Elektro
14.3%

Onderwijs
14.3%

Infra
9.5%

Metaal
9.5%

ICT
9.5%

Toegang tot kennis webinars 

Coaching coachee sessie voor één medewerker

Zij-instroom/student inspiratie evenement met bedrijven

Netwerk inspiratie bijeenkomsten

Zet uw bedrijf in de spotlight voor werkzoekenden

Advies voor het optimaliseren van uw diversiteitsbeleid 

Wat bieden wij voor u als werkgever

Onze  doe l s te l l i ngen  

Vrouwen in de Techniek community 

Verhogen van de instroom van werkende vrouwen 
Zichtbaar zijn voor vrouwelijke werkzoekenden
Netwerk evenementen gericht op vrouwen
Aanvulling van uw Employer Brand
Uw bedrijf onder de aandacht bij de community 

Verlagen van de uitstroom van werkende vrouwen
Delen van best practices voor werkgevers
Advies delen over behoud van medewerkers
Kennis inspiratie sessies
Onderdeel zijn van de community



Voor werkende vrouwen in de techniek

Voor studerende meisjes 

Vrouwelijke zij - instromers 

Voor technische bedrijven

   Inspiratie | Advies | Coaching | Nieuwe baan

   Stageplekken | Eerste baan

   Hét centrale punt voor banen & opleidingen 

   Loopbaan gesprekken

   In contact met werkzoekenden 

  

Zet je bedrijf op www.techniekvrouwen.nl 

Kom ik contact met vrouwen in het netwerk, zij-instromers en studenten 

Versterk uw bedrijf door deel te nemen aan kennis Webinars

Het
p la t fo rm  

Dé plek  voor bedrijven

die diversiteit en méér

vrouwen in de techniek

omarmen.

Verrijk uw netwerk met andere
vrouwen, bedrijven en opleiders

Sluit 
je aan 

www . techn iekvrouwen .n l

Versterk uw employer brand

Voor werving van nieuwe medewerkers

Deelname aan activiteiten

Uw persoonlijke bedrijfspagina

6 maanden
gratis

bedrijfspagina

*Als u voor het einde van 2020 inschrijft 

 *



Persoonlijke bedrijfspagina,

en link naar eigen Werkenbij site

Minimaal twee interviews met

werkende vrouwen uit uw bedrijf

Uitgelicht op alle 

specialisatie pagina's

Ontvang het “Trotse Partner

van Vrouwen in de Techniek” logo

   

Video creatie ‘Kijkje achter

de schermen’ bij uw bedrijf. 

Par tne r sh ips  per  ha l f  j aa r

HOOFD  
PARTNER PARTNER

€750€ 1 500

VOORDELEN VRIEND

€350

Mee in de nieuwsbrieven.

Bedrijfslogo op brochures en

banners.

Bedrijf mee in alle

communicatie bij events.

Gratis deelname voor uw

medewerkers 

aan events van Vrouwen in de 

Techniek.

Social Media posts voor uw bedrijf


