AL 9 JAAR OP RIJ…

Neemt ook jouw bedrijf dit jaar deel
aan het We Are Chemistry jobevent?
Meer info:
www.wearechemistry.be/event

We Are Chemistry - een initiatief van

met steun van

We Are Chemistry - 25 maart 2020
De chemie, life sciences en kunststoffen cluster in de provincie Antwerpen op
een frisse manier in de kijker zetten, dat is wat we doen bij We Are Chemistry. Op
25 maart 2020 organiseert POM Antwerpen voor de negende keer dit succesvol
jobevenement: We Are Chemistry – Meet the pro’s, Find the job. Hoog tijd dus om
mee aan boord te springen!

Wat biedt We Are Chemistry aan voor uw bedrijf?
 ‘Meet the pro’s, find the job’ event op 25 maart 2020 in
Antwerpen waar minstens 400 jongeren en werkzoekenden uit wetenschappelijke en technische richtingen uw
bedrijf leren kennen. De verschillende gezochte profielen
aanwezig op 1 locatie, kan het nog beter?
 Een grafische mindmap op maat van jouw bedrijf die de
activiteiten van uw bedrijf in een oogopslag voorstelt. Een
handig, knap vormgegeven promotool klaar voor gebruik.
Check en ontdek tal van voorbeelden op:
www.wearechemistry.be/bedrijven
 Jongeren actief kennis laten maken met de sector/ jouw
bedrijf om hen te inspireren en te enthousiasmeren.

Volgende bedrijven zijn alvast overtuigd en namen vorige edities deel:
Procter & Gamble, Soudal, Bayer, Huntsman, LANXESS, Indaver, Styrolution,
Alcon, INEOS, Janssen Pharmaceutica, Pfizer, EuroChem Antwerpen, Borealis,
BASF, Evonik, Genzyme, Axalta, Umicore, Solvay, Covestro, DuPont de Nemours,
Total, Praxair, Oleon, Lubrizol, VOPAK, Transfurans, Topchim, Nippon Shokubai,
Fujifilm, Monsanto, Chemours, Imerys en ExxonMobil.
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We Are Chemistry: het project
Chemie, kunststoffen en life sciences zijn overal, geven kleur aan je leven, zijn
de toekomst! We Are Chemistry wil duidelijk maken dat ontelbare toepassingen
voortkomen uit deze vernieuwende sector die bloeit in ons land. We willen tonen
hoe de cluster in provincie Antwerpen naar veelheid aan producten de meest
diverse ter wereld is en dat de grote concentratie van wereldspelers en nichespecialisten in onze regio ronduit uniek is.
Daarnaast willen we jongeren en werkzoekenden een inzicht geven in wat ‘Werken in
de chemie, kunststoffen en life sciences’ betekent.
Door gericht de innovativiteit, diversiteit en veelheid aan dagdagelijkse toepassingen die ontstaan zijn uit onze bedrijven in de verf te zetten en de specifieke
kenmerken van de chemie, farma en kunststoffen toe te lichten, willen we jonge
mensen warm maken voor de sector. Zo willen we hen leiden naar een
uitdagende en boeiende job met tal van doorgroeimogelijkheden.
POM Antwerpen is hoofdorganisator en initiatiefnemer.
Provincie Antwerpen en essenscia vlaanderen steunen het project.
MAAR… DE HOOFDROLSPELERS ZIJN EN BLIJVEN DE BEDRIJVEN
Centraal bij We Are Chemistry staan de bedrijven want zonder hen was er geen
project. Om elk bedrijf op een vlotte manier voor te stellen werken we met
mindmaps. Deze worden op maat ontwikkeld en tonen de activiteiten van een
bedrijf en zijn producten, in een oogopslag. Naast algemene bedrijfsinfo komen
ook de dagelijkse toepassingen op een frisse en heldere manier aan bod.
Laat u alvast inspireren door onze mindmaps op
www.wearechemistry.be/bedrijven

Wat mag u verwachten voor de editie 2020:
We Are Chemistry event – meet the pro’s, find the job 25 maart 2020 – Bluepoint Antwerpen
Op het ‘meet the pro’s, find the job’ - event van We Are Chemistry maken we
een 400-tal toekomstige arbeidskrachten vertrouwd met de sector en uw bedrijf.
Ze krijgen de kans om kennis te maken met de loopbaanmogelijkheden in de
sector. Verder kunnen ze gesprekken voeren met echte professionals en in de
joblounge ontdekken ze bij vertegenwoordigers van uw bedrijf hun
carrièrekansen.
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Het Meet the pro’s, find the job - event verloopt in een gemoedelijke sfeer
op een toplocatie: Bluepoint Antwerpen



Elk deelnemend bedrijf krijgt dezelfde visibiliteit dankzij een luxe afdruk van de
nieuw ontwikkelde mindmap en een statafel voor promomateriaal tijdens de
joblounge.
Een korte introductie over de kenmerken van de sector en de aanwezige
functieprofielen en knelpuntberoepen geeft de bezoekers een algemene
leerrijke kadering aan het begin van het event.
Stel uw bedrijf voor in 8 minuten aan een groep jongeren op basis van uw
mindmap. Dynamiek verzekerd tijdens de speedpresentaties!
We voorzien een We Are Chemistry magazine waarin we elk bedrijf voorstellen
aan de hand van een ID kit. Alle info over waar solliciteren, vakantiejobs,
stagemogelijkheden en masterproefbegeleiding staat er handig gebundeld per
bedrijf.






Een mindmap op maat van uw bedrijf
We ontwerpen samen met u een unieke mindmap van uw bedrijf. Achilles Associates –
het bureau waarmee we samenwerken – ondersteunt u hierin. Op basis van een
kennismakingsgesprek geven zij een eerste voorzet die verder afgetoetst en gefinaliseerd
wordt op basis van uw feedback. Op deze manier beschikt u over een nieuw, opvallend
en eigentijds promotool dat u kan inzetten bij bedrijfsvoorstellingen of andere
presentaties. U krijgt deze mindmap niet alleen digitaal, maar ook in luxe-uitvoering op
groot formaat. De inhoud bepaalt elk bedrijf zelf, het doel is om in een oogopslag meer
te weten te komen over het reilen en zeilen van uw bedrijf.
Actieve kennismaking
Voorjaar 2020 zullen we opnieuw aanwezig zijn op enkele jobbeurzen om ons project en
jullie als deelnemer naambekendheid te geven bij de doelgroep en hen te overtuigen
aanwezig te zijn op 25 maart. Onder andere volgende jobbeurzen: Jobbeurs
Hogescholen Antwerpen, Jobbeurs Thomas More Campus de Nayer en Jobbeurs
Thomas More Geel.
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Hoe wordt ook uw bedrijf het gezicht van We Are Chemistry?
Als bijlage vindt u het inschrijvingsformulier voor We Are Chemistry – editie 2020.
Inschrijven kan tot en met 29 november 2019 door bijgevoegd formulier ingevuld per post
of mail te bezorgen aan:
POM Antwerpen
Tav Jill Van Hoydonck
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
jill.vanhoydonck@pomantwerpen.be
Wilt u graag nog even van gedachten wisselen voor u zich inschrijft? We
komen graag bij u ter plaatse om We Are Chemistry en een eventuele
deelname van uw bedrijf te bespreken.
Om het gezicht te worden van We Are Chemistry betaalt u de volgende bijdrage:
Bedrijf < 50 werknemers
Unieke mindmap op maat van uw bedrijf
Jaarlijkse deelnameprijs We Are Chemistry
TOTAAL

€ 2500
€ 1000
€ 3500 (excl. BTW)

Bedrijf > 50 en < 999 werknemers
Unieke mindmap op maat van uw bedrijf
Jaarlijkse deelnameprijs We Are Chemistry
TOTAAL

€ 2500
€ 2000
€ 4500 (excl. BTW)

Bedrijf > 999 werknemers
Unieke mindmap op maat van uw bedrijf
Jaarlijkse deelnameprijs We Are Chemistry
TOTAAL

€ 2500
€ 2500
€ 5000 (excl. BTW)

Hoe wordt ook uw bedrijf het gezicht van We Are Chemistry?
Vragen, opmerkingen, suggesties?
Kathleen Art – kathleen.art@pomantwerpen.be – 03 240 68 37
Jill Van Hoydonck – jill.vanhoydonck@pomantwerpen.be – 03 240 68 41
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