
www.GrensMatch.com

GrensMatch is dé matchingsapp voor de arbeidsmarkt in de grensregio. Werk-
gevers kunnen swipen tussen verschillende profi elen van werkzoekenden of 
studenten op zoek naar een stageplaats. Zo leg je snel contact. Makkelijk toch?!

GrensMatch is een initiatief van EURES om de arbeidsmobiliteit in Europa en de 
grensregio’s te vergroten. We willen dat werkgevers en werkzoekenden gemak-
kelijk contact met elkaar kunnen leggen. Dit moet voor iedereen toegankelijk 
zijn en daarom is het kosteloos.

GrensMatch dé gratis 
vacaturetool in de grensregio

snelgratis effectief
Voor werkgevers, 
werkzoekers en 

stagiaires kosteloos te 
gebruiken. Initiatief 

van EURES, ter bevor-
dering van grensover-

schrijdend werken.

Inschrijven kost je 
slechts een paar 

minuten. Relevante 
profi elen worden 

direct aan bedrijven 
gematcht.

Doordat wij de 
matches selecteren 
op basis van criteria 
van bedijven werkt 

het snel en effi ciënt. 

De voordelen van GrensMatch:

Winnaar

2021



GrensMatch voor werkgevers

GrensMatch voor werkzoekenden

Maak gratis één of meerdere zoekprofi elen aan 
en de relevante kandidaten worden direct gematcht
 Verschillende zoekprofi elen aanmaken op basis van 
voorkeursberoepen van werkzoekenden;
Bladeren tussen de profi elen van werkzoekenden in de grensregio;
De juiste kandidaat vinden op basis van competenties, motivatie, 
sector en voorkeursberoep.

Europa biedt een groot aantal mogelijkheden voor werkgevers die op zoek zijn 
naar specifi eke knowhow. EURES levert werkgevers dienstverlening op maat 
zodat zij beter toegang krijgen tot het potentieel aan arbeidskrachten, zowel in 
de grensregio als door heel Europa. Neem voor meer info contact op met een 
EURES adviseur via info@grensmatch.com

Op zoek naar een (andere) baan? Benut je kansen over de grens en maak 
een profi el aan op www.grensmatch.com Als een werkgever interesse 
heeft in jouw profi el, wordt er contact met je opgenomen. In de tussen-
tijd kun je GrensMatch gebruiken om informatie te zoeken over grensar-
beid en andere zoekkanalen te raadplegen.

Neem voor een persoonlijk advies contact op met een EURES adviseur. 
EURES geeft informatie over het zoeken van een baan en regelingen op 
het gebied van o.a. fi scaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Wij zijn 
bereikbaar via: info@grensmatch.com

Eures Scheldemond is mede mogelijk gemaakt 
door het EU programma Employment and Social 
Innovation (EaSI) 2014-2020. Meer informatie hier-
over is te vinden op ec.europa.eu/social/easi.

Maak kennis met een internationale werkcultuur en grenzeloze 
mogelijkheden;
Vermijd drukke wegen en fi les, de grens is dichterbij dan je denkt;

Benut de fi nanciële voordelen.

Vind binnen 5 minuten de geschikte 
kandidaat voor jouw vacature in de grensregio.

Personeel over de grens

Nu in de 
Belgische 
& Duitse 

grensregio


