De start van een nieuwe job is altijd spannend. Hoe bevalt
de nieuwe werkgever? Wie zijn je kersverse collega’s?
Hoe raak je snel wegwijs in de vrij complexe structuur
van een grote organisatie als OCMW Antwerpen?
Kirsten Crevels van HR-Klantwerking vertelt.
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