Om de informatiedoorstroom naar handel en horeca in de stad te verbeteren,
verschijnt de nieuwsbrief Mechelen MeeMaken. Je ontvangt maandelijks
informatie over evenementen, bereikbaarheid, nieuwe handels- en
horecazaken … Het doel van dit alles: jou als ondernemer beter op de hoogte
houden en je daarbij opportuniteiten aanreiken.

De nieuwe Fair en
Veggiegids

Ben jij een eerlijke handelaar
of bied je vegetarische
producten aan? Geef je zaak
dan op voor de tweede editie
van de Fair en veggiegids
Mechelen! Wegens het grote
succes van de eerste gids
maakt de stad een nieuwe en
verbeterde editie. De gids
wordt verdeeld via Uit in
Mechelen en alle
deelnemende handelaars
krijgen gratis een aantal
kopieën.
Schrijf je zaak in voor 15 juni 2017 via deze link.
Rechtzetting evenementenkalender

In de evenementenkalender opgenomen in de nieuwsbrief van april slopen
enkele foutjes.


Het klokkenwerpen vindt niet plaats op 10 juni maar op 10 september
2017



De Dijlefeesten gaan niet door op 8-10 juli maar op 4-5 augustus 2017



Vispop vindt dit jaar niet meer plaats

Talent werkt!

Ben je op zoek naar hulp in je zaak, winkel of onderneming? Niet te vinden, zeg
je? Kom dan op 22 mei naar de informatiesessie van UNIZO Mechelen en we
laten je weten waar je die talentvolle medewerker vindt!

Talenten waaraan je misschien nog niet dacht, maar die wel boordevol
goesting wachten op een kans om hun troeven te tonen. Tijdens deze
infosessie leert VDAB-baas Fons Leroy je te kijken naar de persoon en het
talent achter de soms sombere arbeidsmarktstatistieken. Ook burgemeester
Bart Somers zal toelichting komen geven.

Wat? Informatiesessie Talent werkt!
Wanneer? 22 mei om 19u
Waar? City Hub - ODTH Poort 3, Anton Spinoystraat 8, 2800 Mechelen

Inschrijven voor de informatiesessie kan uitsluitend online via deze link. Voor
meer info kan je terecht op het adres unizo.mechelen@telenet.be.

Vlajo talentenstage
Vlajo wil kinderen uit het eerste graad basisonderwijs van ondernemen laten

proeven. Niet zozeer om hen reeds op een beroepskeuze voor te bereiden, wel
om hen te laten ontdekken waar hun talenten en kwaliteiten liggen. Het opzet
van de Vlajo talentenstage is leerlingen 2 keer 40 minuten aan de slag te laten
gaan bij een ondernemer om van de job te proeven.

Het project loopt al succesvol bij enkele grote bedrijven als Delhaize, AH en
Aveve maar Vlajo wil graag ook een samenwerking met de lokale Mechelse
handel & horeca aangaan. Daarom roept ze geïnteresseerden op om hen te
contacteren via hoofdcoördinator basisonderwijs Jurn Van den Meerssche.

Tijdens de stage zal ook een video-interview afgenomen worden, een mooie
gelegenheid bovendien om uw zaak wat meer in de kijker te plaatsen. Deze
video geeft een goed beeld van wat de Vlajo talentenstage precies inhoudt.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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