ens en erk

ens en erk
e plezier
s t werk
l a geven?
n d
WilW
jij met

Twijfel je of je wel iemand
moet aannemen?

Kan je het werk misschien op
een andere manier indelen,
maar weet je niet hoe?

jij

bekijken met jou hoe het
werk het beste ingedeeld
kan worden.

geven loopbaanbegeleiding
aan jouw werknemers die
zich willen ontwikkelen of die
niet meer helemaal op hun
(werk)plek zitten.

blij dat je niemand
hebt aangenomen.

W e s t l a n d

Werknemers behouden

wij

jij

Werknemers aannemen
Heb je geen tijd en/of kennis
om de sollicitatieprocedure
te doen?
Wil je de juiste werknemer
aanspreken en aannemen?

ontzorgen jou door de
sollicitatieprocedure
(of delen hiervan) uit
handen te nemen.
weten door onze
loopbaanbegeleiding
(bij ons en op de werkvloer)
hoe werknemers bewegen
op de arbeidsmarkt.

blij met een
nieuwe werknemer.

W e s t l a n d

ens en er
ens en erk

W e s t l a n d

Werknemers aannemen en behouden, daar

ens en er

gaan wij voor! Wij nemen niet klakkeloos jouw
werk over en gaan niet blind aan het werk.
Wij vragen uit wat jij en jouw werknemers

écht nodig hebben voor nu en voor later. Als

je dat helder hebt, kan je de juiste werknemer
aannemen en behouden.

W e s t l a n d

Mens en Werkplezier wil jou en jouw werknemers leren kennen! Wij hebben onze eigen manier van (samen)
werken. Je schakelt ons namelijk al in voordat de gedachten er zijn om iemand aan te nemen. Dan beginnen
we met een leuke vacaturetekst en eindigen we pas als de werknemer goed is ingewerkt en met plezier
blijft werken en functioneren bij jouw bedrijf. Is er geen nieuwe werknemer nodig? Dan werken we aan het
behouden van jouw werknemers. Wij komen graag een bakkie doen!
Kijk voor meer informatie op www.mensenwerkplezier.nl

Nienke

•

werkt als personeelsadviseur bij diverse
bedrijven   

•

krijgt de visie en plannen van ondernemers

•

geeft loopbaanbegeleiding aan werknemers
bij ons thuis en op de werkvloer

ens en erk

maakt duidelijke functieprofielen
en vacatureteksten

•

•

helder

is bedreven in sollicitatieprocedures door
jarenlange ervaring

•

Glenn

•

legt de contacten tussen werkgevers en   

•

luistert naar wat mensen motiveert en zet ze

werknemers

stelt beleid en procedures op en zorgt dat
deze makkelijk gevolgd kunnen worden

•

is vertrouwenspersoon

in beweging

•

gaat voor communicatie en samenwerking

W e s t l a n d

06 - 11 12 16 84 ~ Glenn van den Berg

contact@mensenwerkplezier.nl

06 - 55 47 55 10 ~ Nienke van der Zanden

www.mensenwerkplezier.nl

