Uw
organisatie
presenteren
aan jong
talent?

Binnenlands Bestuur
JONG & ambtenaar 2021
De overheid is voortdurend op zoek naar jong talent, ook in deze veranderende tijden.

Maar waarom zou de keus vallen op een baan als ambtenaar? Wat de overheid als werkgever te

bieden heeft, is bij veel jonge mensen niet bekend. Terwijl werk bijna nergens zo divers en maatschappelijk
waardevol is als bij de overheid en er bovendien prima loopbaanmogelijkheden zijn. Met een presentatie
in JONG & ambtenaar 2021 laat u zien wat uw gemeente, provincie, waterschap, ministerie of
ZBO te bieden heeft aan de ambtenaar van de toekomst.

Presenteer
uw organisatie
in JONG &
ambtenaar 2021
In november komt de nieuwe JONG & ambtenaar

uit. Doel van dit jaarboek (ook online beschikbaar)
is jongeren te enthousiasmeren voor een loop
baan bij de overheid. Centraal staat het thema

diversiteit. De taken van gemeenten, provincies,

rijk en waterschappen zijn heel divers en dat geldt
ook voor de werkzaamheden.

Het inspiratieboek JONG & ambtenaar staat

vol met informatie, interviews, reportages en
portretten van jonge ambtenaren. Hoe gaan

gemeenten om met thema’s als privacy, veiligheid
en homorechten? Wat is het verschil tussen

werken bij een grote of een kleine gemeente?

Wat kun je allemaal doen bij een waterschap?

Welke nieuwe functies brengen de digitalisering

Wat kunt u doen?
Presentatie van één of twee pagina’s
in JONG & ambtenaar 2021

De full colour glossy verschijnt medio

november 2020 en wordt in een oplage

van 15.000 exemplaren verspreid onder
-L
 aatstejaars studenten hbo/wo bij

opleidingen waar de vraag vanuit de
overheid het grootst is

- Ambtenaren tot en met 35 jaar
- Jonge ambtenarennetwerken.

Tevens wordt uw presentatie gepubliceerd
op www.binnenlandsbestuur.nl onder het

vakgebied Carrière en maken wij daarnaast
ook een koppeling naar uw openstaande
vacatures.
1 pagina

2 pagina’s

€ 2.850,00
€ 4.900,00

en de energietransitie met zich mee? Ook is

Redactionele aandacht voor

voorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

Bij aankoop van een presentatie van twee

er aandacht voor zaken als salaris, arbeids

Bereik jong talent!

Als overheidsorganisatie kunt u zich presenteren
in JONG & ambtenaar. Zo kunt u laten zien

waarom juist uw organisatie een aantrekkelijke
werkgever is voor jong talent!

Contact:
Binnenlands Bestuur
Sandra de Vries
T: 020 – 573 3656 M: 06 462 851 31
E: sales@binnenlandsbestuur.nl

uw organisatie

pagina’s krijgt u tevens aandacht in het

redactionele deel van JONG & ambtenaar
2021. De redactie bespreekt de mogelijk
heden voor een artikel graag met u.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief opmaak en exclusief BTW

