			

Arbeidsindruk
‘Aan de slag met uw
personeelstekort’

Personeelstekort?
Goed personeel is schaars,

Toch zijn er wel degelijk gemotiveer-

Wanneer mensen geschoold

de mensen beschikbaar. Ze hebben

en/of ervaren zijn, hebben zij de

wellicht niet de juiste kwalificaties,

banen veelal voor het uitkiezen.

maar met goede begeleiding en

Wanneer u begint met werven

investering in kunde en kennis,

op het moment dat de vraag er is,

kunnen ze al snel heel veel meer.

bent u vaak te laat, waardoor vertraging in het werkproces wordt opgelopen.

Arbeidsindruk

juiste talenten beschikt en verder

Bij Flexxend begrijpen we dat het

kan ontwikkelen om zodoende een

risicovol is om met iemand in zee te

toegevoegde waarde voor uw bedrijf

gaan. Zeker als iemand niet de juiste

te worden.

kwalificaties heeft. Daarom bieden
wij ‘Arbeidsindruk’.

Hoe werkt het?
Wij doen de werving en selectie van

Met Arbeidsindruk koppelen wij

goed personeel. Na een klikgesprek

goed personeel en bedrijven om te

zetten we in overleg een traject uit

zien of ze iets voor elkaar kunnen

En gaat een kandidaat gedurende

betekenen.

2 weken voor 20 uur aan de slag.
Wij houden contact met het bedrijf

Arbeidsindruk is een veilige manier

en de kandidaat om het traject naar

om te ontdekken of iemand over de

wens te laten verlopen.

Wat kost het?
Het begeleidingstraject kost niets(!) dan
een investering van tijd voor het bedrijf
en de kandidaat. Wanneer er een klik is
en er wordt overgegaan tot een arbeidsrelatie, zal deze onder uitzendvoorwaarden via Flexxend worden uitgezet.
Hierdoor kunt u nog een half jaar zien
of iemand inderdaad in uw bedrijf past.

De voordelen op een rij:
• Het traject is kosteloos
• Geen ziektekostenrisico
• U gaat aan de slag met uw 			
personeelstekort
• Professionele werving 			
en selectie

Contact us:
0228-543987
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Meer weten over Arbeidsindruk?

Hemmerbuurt 149
1607 CG HEM
T: 0228 - 543 987
E: info@flexxend.nl
W: www.Flexxend.nl
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