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Bent u op zoek naar werk in Lingewaard of 
omstreken? Download dan de Lingewaard 
Werkt app en vind de baan die bij u past!
Met deze app bent u altijd op de hoogte 
van de nieuwste vacatures, opleidingen en 
vrijwilligerswerk. Daarnaast ziet u in de 
app welke activiteiten er in de regio zijn,
vindt u allerlei informatie over solliciteren
en zijn de contactgegevens van 
gemeente Lingewaard te vinden.

Dit vindt u in de Lingewaard Werkt app:

Vacatures
Overzicht van openstaande vacatures 
voor betaald werk, leerwerktrajecten 
of werkervaringsplaatsen

Sollicitatietips
Hoe vind je betaald werk en hoe 
presenteer je jezelf?

Vrijwilligerswerk
Informatie over vrijwilligerswerk en 
de vacatures

Activiteiten 
Overzicht van activiteiten/bijeenkomsten 
in de regio

Berichten
Belangrijke berichten van de gemeente 
Lingewaard 

Vragen
Vaak gestelde vragen over werk 

Contact
Contactgegevens van de gemeente 
Lingewaard
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Tip: Contactgegevens op maat

Installeer de Lingewaard Werkt app
op uw mobiel of tablet

!
U kunt nog makkelijker reageren
op vacatures of bijeenkomsten.
Ga naar ‘instellingen’ en vul uw
gegevens in. Als u reageert op een
vacature worden uw gegevens
automatisch ingevuld.

Ook kunt u aangeven wie uw contact- 
persoon bij de gemeente is. Zo komen 
uw reacties direct bij uw contactpersoon 
terecht. Uw contactpersoon weet dan 
ook welke vacatures u leuk vindt en 
kan u beter helpen bij het zoeken 
naar een goede werkplek
of opleiding.

Ga op uw mobiel of tablet naar
Google Play (Android) of App
Store (iPhone of iPad).

Zoek naar ‘Lingewaard Werkt’.

Klik op de button ‘download’.
De app is gratis.

Bevestig uw e-mailadres.

De app wordt nu geïnstalleerd
op uw mobiel of tablet.

Open de app.

Kies de naam van uw contactpersoon.
Als u op het vakje klikt ziet u alle 
namen van de contactpersonen bij 
de gemeente. Als u geen vast 
contactpersoon heeft, kunt u dit 
aanvinken.

Vul uw postcode in.

Om makkelijk op vacatures te
reageren, is het nodig om
uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer in te vullen.

Klik op ‘opslaan’ en u kunt aan
de slag!
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