
LEXLEX
Limburg ExperienceLimburg Experience
informeren – inspireren – ervaren

Info voor werkgevers



Leo Loopbaan biedt samen met haar partners  

iets nieuws: LEX! Na onze ervaringen met de  

Leo-experience is dit een doorontwikkeling. 

Oriëntatie op werkgevers, beroepen en sectoren 

staat centraal. Met LEX kan iedereen zich goed  

én laagdrempelig oriënteren welk werk  

écht bij hem of haar past.

Waarom LEX?
De arbeidsmarkt staat onder spanning en mensen zoeken hulp bij hun keuzes. 
Goede (en leuke) oriëntatiemogelijkheden vinden is niet eenvoudig.  
Daarnaast is het moeilijk om echt te ervaren hoe het is om in een beroep of 
bij een bedrijf te werken. Het aanbod van LEX is zo gemaakt, dat het individu 
direct toegang heeft tot informatie over sectoren en beroepen én een netwerk 
aan bedrijven om die echte ervaring op te doen.

Word LEX Partner!
Word partner, presenteer je organisatie op LEX en werk mee aan de toekomst. 
Kom met potentiële werknemers in contact door middel van het aanbieden 
van een Experience. Goed voor de regionale arbeidsmarkt, én goed je eigen 
imago! Een aantal voordelen op een rij:
• LEX is goed voor jouw employer branding
• Je komt in contact met nieuw arbeidsmarktpotentieel 
• Samenwerking met onderwijs, arbeidsmarktpartijen en andere werkgevers
• Doordat je onderdeel wordt van het netwerk van Leo en alle partners  

is de exposure groot 
• Er staat een partnerprogramma voor LEX-werkgevers klaar!

Bezoek LEX.leoloopbaan.nl en zie hoe LEX stap voor stap groeit!



Gratis samenwerken!
Leo Loopbaan is een coöperatieve vereniging waarin onderwijs, werkgevers 
en overheid samenwerken. Daarom kunnen we jouw plek op LEX gratis 
aanbieden. Wil jij laten zien welke kansen en mogelijkheden er zijn  
bij jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

LEX is er voor heel Limburg
Doordat we continu verbinden en ons netwerk sterk groeit, 
kunnen we LEX in heel Limburg aanbieden en is de exposure groot. 

We vertellen je graag meer over LEX in een 
persoonlijk gesprek. Nu al nieuwsgierig? 
Neem eens een kijkje op LEX.leoloopbaan.nl

Onze partners zijn: Baandomein, Gilde Opleidingen, 
Provincie Limburg, Limburgse Werkgeversvereniging,  
de Limburgse Leerwerkloketten, LLTB, MKB-Limburg, SBB,  
UWV, VISTA college, Yuverta, Zorg aan Zet en Zuyd Hogeschool. 

Meer weten of meedoen? 
Mail dan naar noah@leoloopbaan.nl

mogelijk gemaakt door 

Economie en arbeidsmarkt in beeld door publiek-private samenwerking


