




Make it in the North is hét 
career platform voor 
Engelssprekenden in Noord-
Nederland. Het verbindt lokaal 
en internationaal talent met 
MKB in Groningen, Friesland 
en Drenthe. Met deze 
bedrijvengids laten we in een 
paar simpele stappen zien 
hoe u het platform en andere 
diensten kunt inzetten voor 
uw bedrijf of organisatie. 



Onder Make it in the 
North vallen een online 
platform, 
en zowel online als 
offline career events om 
direct netwerken 
makkelijk te maken. 
Zoekt u personeel? Wilt 
u een inspirerend verhaal
delen? Wij maken 
aansprekende content
voor internationale 
professionals en 
organiseren 
masterclasses. 



Waarom Make it in the North?

Er is een ambitieuze, 

Engelssprekende doelgroep in 

Groningen, Friesland en 

Drenthe. Deze groep 

Engelssprekenden heeft 

potentie en is enorm 

gemotiveerd om aan het werk 

te gaan in Noord-Nederland. Zij 

kunnen u en uw vacatures nu 

nog niet vinden op Nederlandse 

vacaturesites. Dus ze kijken op 

Engelse platforms die alleen 

banen in de randstad hebben –

en dat is natuurlijk zonde! 

Het noorden heeft 

prachtige bedrijven en 

banen, en dit willen we 

laten zien! 



Het inhuren of aannemen van 

internationale professionals 

biedt voordelen: 

▪ Europese en intercontinentale 

netwerken komen zo voor u 

beschikbaar

▪ Plaatselijke ingangen in Azië, 

Afrika en de Amerika’s

▪ Goed Engelssprekend en 

meertalig personeel 

▪ Specifieke kennisoverdracht 

op gebied van bepaalde 

sectoren als IT, Engineering, 

R&D, Health etc.

Er wonen veelzijdige 

professionals in het 

Noorden. Wij brengen u 

graag in contact! 



Stap 1
Maak uw 
account aan op 
makeitinthenorth.nl

Stap 2
Vul uw 
bedrijfspagina in

Stap 3
Upload uw
vacatures

http://www.makeitinthenorth.nl/


Stap 1
Maak uw 
account aan

Kijk eerst of uw bedrijf of 
organisatie al op Make it in 
the North staat. Als dat zo 
is, kunt u uw bedrijfspagina
claimen en maakt u op die 
manier uw account aan: 

Als uw bedrijf niet vermeld 

staat, kunt u meteen 

beginnen met het 

aanmaken van een 

account: 

of



Stap 1
Maak uw 
account aan

U zult op uw emailadres een 

bevestigingscode ontvangen. Deze 

code vult u in bij de registratie. 

Heeft u geen mail ontvangen? De 

code kan in uw spam folder 

terechtkomen! 



Stap 2
Vul uw bedrijfs-
pagina in
Via het dashboard kunt u uw 

bedrijfspagina (Engelstalig!) 

vullen met foto’s en informatie. 

Alles zodat u ervoor kunt 

zorgen dat uw bedrijf goed op 

het platform staat, ook als u 

geen vacatures heeft. Een 

compleet profiel kan resulteren 

in interesse op de markt: van 

stages tot onderzoeken en 

netwerken. Op deze manier 

laten we de aantrekkelijke 

arbeidsmarkt van Noord-

Nederland goed zien en 

brengen we u in contact met 

overheid, bedrijven 

professionals en onderwijs. 



Stap 3
Upload uw
vacatures
Na het vullen van de 

bedrijfspagina, kunt u 

vacatures uploaden. Via 

het dashboard kunt u 

vacatures aanmaken. We 

raden aan om dit zo 

volledig mogelijk te doen, 

met tekst en plaatjes. Op 

die manier krijgen 

werkzoekenden een mooi 

beeld van u en wat u te 

bieden heeft.



Stap 3
Upload uw
vacatures
Zodra u uw vacature af 

hebt gemaakt, wordt die 

gecheckt door de 

webmaster en zo snel 

mogelijk online gezet. 



Make it in the North is het 
resultaat van een 
samenwerking tussen 
kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, overheid en 
werkzoekenden in Noord-
Nederland.



Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op 
info@makeitinthenorth.nl

mailto:info@makeitinthenorth.nl

