Beste student,
Hebben jullie en je klasgenoten al de JOB-monitor ingevuld? En weet je waarom je dat moet doen? Hangen
er al JOB-monitor posters op school?
De JOB-monitor kan altijd extra promotie gebruiken en daar heeft JOB jullie hulp bij nodig! De studenten
met de beste campagne voor de JOB-monitor wint bovendien een superleuke prijs: Een dagje naar Walibi of
naar een Escape Room bij jullie in de buurt! Jullie mogen zelf kiezen! Deze prijs kan je winnen door de JOBmonitor te promoten op social media met #jobmonitor.
Mogelijkheden:
1. Hang overal posters op! Heb je al JOB-monitor posters zien hangen op school? Nee? Neem dan snel
contact met ons op. Wij kunnen je vertellen wie op school de posters heeft ontvangen. Laat via
facebook (#jobmonitor) zien waar de posters hangen of maak een foto terwijl je ze ophangt. Beter
nog: ga met je hele klas, al je vrienden, de hele studentenraad met een poster op de foto! Alles mag!
Oja en laat het ons weer weten via #jobmonitor.
2. Schermen op school gebruiken: JOB heeft ook veel promomateriaal voor op de TV-schermen die op
veel scholen hangen. Via portal.jobmbo.nl/promotie vind je de posters en filmpjes digitaal. Zorg dus
dat de posters en filmpjes ook voorbij komen op de schermen die in je school hangen. Of nog beter,
maak zelf een filmpje of poster voor de JOB-monitor en post deze op social media met #jobmonitor
3. Ga langs klassen: Niet alleen een goede manier om je studentenraad wat bekender te maken, maar
ook om studenten goed te informeren over de JOB-monitor. Zorg dat je weet wanneer de monitor
wordt afgenomen. Vraag vervolgens aan de teammanager of docent of je de monitor mag
introduceren. Zo kan je uitleggen dat jullie als studentenraad heel veel hebben aan de resultaten,
want zo zien jullie wat er goed gaat op school en wat er beter kan. Vergeet geen foto te maken en
op facebook te zetten met #jobmonitor.
4. Vul de JOB-monitor in en post een originele manier van invullen op social media. Onze Jobbie vult
de JOB-monitor onherkenbaar in, met hoodie en zonnebril (zie de afbeelding). Hoe vul jij de JOBmonitor in? #jobmonitor
5. Verzin zelf een gekke actie: Bedenk zelf hoe je
studenten kan informeren over de JOBmonitor! Plaats je eigen ideeën op facebook
(#jobmonitor). Hoe leuker je eigen idee, hoe
meer kans je maakt op dat dagje uit met de
studentenraad!
We zien jullie promotie posts graag tegemoet via
#jobmonitor! De winnaar wordt 22 maart 2018 bekend
gemaakt.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Het JOB-bestuur

