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Eurailpress Career Boost – De nieuwe Career Pitch
plaatst sollicitanten in de schijnwerpers
In 90 seconden op de InnoTrans naar een droomjob
Interactieve aanbiedingen voor jonge talenten
Primeur van de InnoTrans Campus

Perscontact:

Met de slogan Your.Future presenteert de InnoTrans Campus in hal 21e tal van
informatieve en interactieve diensten voor studerende en jonge talenten die een voet
aan de grond willen krijgen in de mobiliteitsbranche. Het doel van het nieuwe Careerconcept is om jonge talenten een platform te bieden om contact te leggen en
ervaringen te delen met start-ups, internationale ondernemingen en andere
besluitvormers in de mobiliteitsbranche.
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De Eurailpress Career Boost is een bijzonder hoogtepunt in het nieuw ontwikkelde
programma voor de komende generatie professionals. Op woensdag 23 september
van 14.00 tot 16.00 uur vindt de Talent Stage bij het RecruitingLAB plaats. De nieuwe
wervingsformule die in samenwerking met het vakblad Eurailpress wordt
georganiseerd biedt telkens vijf sollicitanten uit vijf categorieën (technische beroepen,
ingenieurs, IT-deskundigen, operationele- en commerciële beroepen) de kans om
zich binnen 90 seconden aan potentiële werkgevers te presenteren. Deze krijgen na
de pitch de gelegenheid drie vragen aan de desbetreffende sollicitant te stellen.

www.messe-berlin.com
Twitter: @MesseBerlin

“Met het nieuwe Eurailpress Career Boost-programma krijgt u voor de eerste keer de
kans uzelf in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen en zich op proactieve
wijze aan de branche te presenteren. Dit is nog nooit eerder gedaan. Maak indruk en
maak gebruik van de kans op de InnoTrans Campus om de HR-functionarissen uit de
mobiliteitsbranche te overtuigen”, aldus Kerstin Schulz, directeur van de InnoTrans.
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Manuel Bosch, uitgever van de DVV Media Group, vult aan: “Het Eurailpress Career
Boost-programma draait het spel om: Het zijn niet de ondernemingen die hun
vacatures presenteren, maar het zijn de jonge talenten die zich aan de
ondernemingen presenteren. Op die manier maken we aankomend talent zichtbaar
voor de spoorwegbranche!”
Vanaf maart solliciteren en in september pitchen
Vanaf 1 maart tot en met 31 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om zich op
www.eurailpress.de/careerboost aan te melden voor deelname aan Eurailpress
Career Boost. Na afloop van de inschrijvingstermijn worden de aanmeldingen door
een interne jury van Eurailpress beoordeeld en worden uit de aanmeldingen vijf
kandidaten per beroepscategorie geselecteerd. De 25 geselecteerde kandidaten
ontvangen eind augustus een bevestiging en een officiële uitnodiging voor de
InnoTrans in Berlijn. Op 23.09 presenteren zij zich dan op de Talent Stage.
Geen afzonderlijke aanmelding voor ondernemingen
Talentenscouts van ondernemingen die op zoek zijn naar geschikt jong talent hoeven
zich niet afzonderlijk voor Eurailpress Career Boost aan te melden. Zij kunnen direct
na afloop van de pitches op 23.09 in het RecruitingLAB op de InnoTrans Campus in
hal 21e contact opnemen met de sollicitanten.
Actuele informatie over de InnoTrans is vanaf nu naast Twitter ook beschikbaar via de
nieuwe InnoTrans LinkedIn-site.
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De InnoTrans is de meest toonaangevende internationale beurs voor
vervoerstechnologie, die iedere twee jaar in Berlijn plaatsvindt. 153.421 bezoekers uit
149 landen verzamelden op het laatste evenement informatie bij 3.062 exposanten uit
61 landen over de innovaties in de wereldwijde spoorwegindustrie. De vijf
beurssegmenten van de InnoTrans omvatten Railway Technology, Railway
Infrastructure alsmede Public Transport, Interiors en Tunnel Construction.
Organisator van de InnoTrans is de Messe Berlin. De 13de InnoTrans vindt op het
Berlijnse beursterrein plaats van 22 tot 25 september 2020. Meer informatie vindt u
online onder www.innotrans.com.
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