
 
 

 
 

 

 
 
 
Op zoek naar toptalent? 
Deelnemen aan de Careerpoint 

Caribbean is dé manier om uw 

bedrijf effectief en direct met uw 

doelgroep(en) in contact te 

brengen. De Careerpoint Caribbean 

is onderdeel van De Nationale 

Carrièrebeurs, een evenement dat 

gedurende twee dagen naar 

verwachting 9.300 bezoekers 

verwelkomt. Hierdoor is de 

Careerpoint Caribbean een 

optimaal instrument om toptalent 

te werven en uw employer brand te 

versterken. 

Waarom zou ik als Caribisch 
bedrijf willen deelnemen? 
Gebleken is dat jongeren 

vertrekken vanuit de eilanden om 

in Nederland verder te studeren, 

maar om diverse redenen vaak niet 

meer terugkeren.  De bedrijven op 

de eilanden hebben wel de 

behoefte om deze groep (starters 

en young professionals) weer aan 

te trekken. De Nationale Carrière 

beurs is de ideale plek om deze 

(diaspora) groep en de bedrijven 

van het Nederlands Koninkrijk weer 

samen te brengen. Op de 

Careerpoint Caribbean kunnen 

bedrijven uit diverse sectoren 

zichzelf presenteren en in gesprek 

treden met de doelgroep. Na de 

beurs zorgt Interpoint voor een 

follow-up van geïnteresseerden. 

De Nationale 
Carrièrebeurs 
20 en 21 maart 
2020  te 
Amsterdam 

 

Doelgroep 
De Careerpoint Caribbean is bestemd voor bedrijven uit Caribisch Nederland die 
op zoek zijn naar talenten met de afstudeerrichting: WO-economie, 
econometrie, IT, techniek, IT, bedrijfskunde & recht HBO-economie, IT & 
techniek. 

 

 

Match & Meet voor diaspora Caribisch Nederland 

Match & Meet laat online en offline talent acquisition vlekkeloos in 
elkaar overlopen! 
 
Alle bedrijven ontvangen half februari 2020 toegang tot een persoonlijk 
Match&Meet account. In dit account geeft u in één of meerdere 
gedetailleerde profielen aan naar welke kandidaten u op zoek bent.  
 
Matchende kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een bezoek aan uw 
presentatieruimte. Zo bereikt u al ruim een maand vóór de beurs de juiste 
kandidaten en stelt u tegelijkertijd een kwalitatieve online talentpool samen 
die ook na de Careerpoint Caribbean ter beschikking blijft voor uw eigen 
recruitmentactiviteiten. 
 
De Match&Meet kandidaten zijn op de Careerpoint Caribbean gemakkelijk te 

herkennen aan een opvallend wit keycord. Door middel van het responsive 

ticket met de logo’s van matches kunnen kandidaten via hun smartphone de 

match met uw organisatie aantonen. 

 

Exposure voor diaspora Caribisch Nederland 

De Jobnetkrant 
Rondom de Careerpoint Caribbean brengen wij de Jobnetkrant uit. Deze 
gedrukte en digitale publicatie biedt adverteerders zowel kwantitatief als 
kwalitatief een optimaal bereik. 

 
Inzet mediacampagne 
Door onze intensieve nationale mediacampagne zullen naast de 
beursbezoekers een groot aantal studenten, starters en young professionals 
met uw bedrijf en logo in contact komen.  

Neem contact met ons op voor meer informatie over 

deelname aan de Careerpoint Caribbean op: 

info@interpointbv.com 


