Ontdek waarom Fidea bij je past.
Kom naar de Fidea Job & Shopdag op zaterdag 12 april.
Beste carrièremaker,
Je werk bepaalt je leven. Misschien is je huidige baan daarom toch niet helemaal wat je
gehoopt had? Kom dan op zaterdag 12 april naar de Fidea Job & Shopdag voor een baan die
je wél als gegoten zit! Want Fidea is op zoek naar jong talent en daar rekenen we jou bij!
Werk en leven in balans
Een gelukkige werknemer is een gemotiveerde werknemer. Daarom kan je bij Fidea behalve
op een aantrekkelijk loon, tal van extralegale voordelen en doorgroeimogelijkheden ook
rekenen op heel wat flexibiliteit met betrekking tot de combinatie werk/privé. Wil je meer
weten over onze glijdende uren, onze vlot bereikbare werkplaats in hartje Antwerpen en
andere troeven? Verneem het van je toekomstige collega’s op www.fideajobs.be/starters.
Training on the job
Ook als je niet vertrouwd bent met de verzekeringswereld kan je met succes bij Fidea
solliciteren. Een bachelor- of masterdiploma in om het even welke richting en een dosis
gezond verstand en motivatie volstaan. Fidea selecteert zijn medewerkers immers op basis
van talent en persoonlijkheid. Carrière maken doe je bij Fidea ‘on the job’.
Fidea Job & Shopdag
Ben je dus toe aan een nieuwe uitdaging of wil je je ontplooien bij een ijzersterk merk in
verzekeringen? Kruis dan alvast zaterdag 12 april aan in je agenda. Want die dag
verwelkomen we je graag op onze Job & Shopdag in het Fidea-hoofdkantoor aan de Van
Eycklei in Antwerpen. Inschrijven en je c.v. uploaden kan via www.fideajobs.be.
Ook voor je vrienden en familie
Werken bij Fidea brengt je leven in balans. Hopelijk wordt jij één van onze 350 tevreden
medewerkers? Of misschien is iemand uit je familie of vriendenkring op zoek naar een toffe
job? Stuur hem of haar dan gerust deze uitnodiging door. Iedereen is welkom op 12 april!

(groet + ondertekening)

