Handleiding NetWERKapp Werkfestival
Wanneer je bij inschrijving hebt aangegeven toegang te willen tot de NetWERKapp, ontvang je ca. 1
maand voorafgaand aan het Werkfestival de inlogcode voor de NetWERKapp per mail.
De NetWERKapp heeft dit Icoon:
Zodra je met je persoonlijke code bent ingelogd in de NetWERKapp, zie je bovenaan verschillende
iconen. Hieronder volgt een uitleg van deze iconen.
Programma
Hier vind je het workshopschema. Voor een aantal workshops geldt, dat je een
plek moet reserveren. Dat doe je via de app, door de betreffende workshop te
selecteren. Verander je van gedachten, dan kun je de selectie ook weer heel
gemakkelijk ongedaan maken. Er zijn ook workshops die niet kunnen worden
gereserveerd, maar daar kun je op de dag zelf gewoon binnen lopen. Let op:
Voor beide varianten geldt VOL=VOL

Oproepen
Hier zie je alle oproepen die geplaatst zijn en waarop je kunt reageren. Je kunt
ook zelf een oproep plaatsen door te klikken op ‘plaats een oproep’. Zodra je op
een bestaande oproep klikt, zie je onderaan ‘plaats reactie’ staan. Door hierop
te klikken, kun je reageren op een oproep. De persoon die de oproep heeft
geplaatst, krijgt dan een melding dat er een reactie is.

Deelnemers
Hier zie je de lijst van alle personen die aanwezig zijn op het Werkfestival. Dat zijn
naast bezoekers, ook standhouders en mensen van Werk in Zicht. In de zoekbalk
kun je zoeken op een woord of een naam. Wanneer je op filter klikt (de trechter
naast de zoekbalk), kun je allerlei filters kiezen om het zoeken makkelijker te
maken. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je op zoek bent naar iets in ‘transport
en logistiek’.

Chat
In de chat kun je alle gesprekken zien die je met andere bezoekers en of
standhouders hebt. Je kunt een chat starten door op een profiel in de
deelnemerslijst te klikken en op ‘chat’ te klikken. Door te chatten kun je
bijvoorbeeld vragen stellen aan een potentiële werkgever zonder dat andere
mensen dat zien.

Afspraken
Hier zie je alle afspraken die je gemaakt hebt of de workshops die je hebt
gereserveerd. Je kunt een afspraak met iemand maken door op een profiel in de
deelnemerslijst te klikken en op ‘maak afspraak’ te klikken. Je kunt dan iemand
voorstellen om een afspraak te maken en elkaar op een bepaalde tijd te
ontmoeten op het Werkfestival.
Je kunt ook je beschikbaarheid aangeven, het is bijvoorbeeld handig wanneer je
tussen 10.00 en 13.00 uur op het Werkfestival aanwezig bent, de tijden na 13.00
uur te blokken. Dit doe je door naar Afspraken te gaan en op ‘mijn
beschikbaarheid’ te klikken.

Oranje Balken op de startpagina

Mijn profiel aanvullen
Hier kun je aangeven wat voor baan je zoekt en eventuele opmerkingen plaatsen.
Vervoer
Hier vind je alle informatie over parkeermogelijkeheden en vervoer naar het Werkfestival.
Vacatures
Hier vind je de vacatures die worden aangeboden door de standhouders die op het Werkfestival
aanwezig zijn. Je kunt hier vacatures zoeken/filteren op sectoren en/of op het gevraagde
opleidingsniveau. Onder veel vacatures staan contacpersonen. Heb je interesse in de vacature dan
kun direct een afspraak maken door op de contactpersoon te klikken en dan op “ Maak afspraak” of
“Chat”.
VEEL SUCCES!

