Informatieblad

Werving en
selectie
Bent u als sociaal betrokken ondernemer op
zoek naar de juiste kandidaat voor uw vacature?
WerkgeversServicepunt Rijnmond ondersteunt
u kosteloos bij werving en selectie van
medewerkers en de invulling van uw
MVO-beleid. Wij maken op basis van uw vraag
de eerste selectie, zodat u snel en gemakkelijk
passende kandidaten krijgt. Samen maken we
de beste match.

•
•
•
•

Maatwerk.
Wij verzorgen werving & selectie.
Coaching op de werkvloer.
Leerwerktraject als er geen directe match
beschikbaar is.
• Invulling geven aan MVO-doelstellingen.
Aan de slag
Wilt u meer informatie? Bel of e-mail
WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) op
010-700 89 89 en info@wsprijnmond.nl
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• Personeel plaatsen is maatwerk. Uw vaste 			
contactpersoon bij WerkgeversServicepunt Rijnmond
zal daarom eerst, samen met u, uw vraag helder en 		
duidelijk in kaart brengen. Het is van belang inzicht 		
te hebben ingewenste competenties, werkervaring en
opleidingsniveau. De kandidaat moet een profiel hebben
dat past binnen de ambities en cultuur van uw
onderneming. Wij selecteren voor u de beste match uit
ons bestand.
• Met grote zorg selecteren wij kandidaten die 		
voldoen aan uw wensen. Wij spreken de kandidaten
eerst zelf, zodat de kans op een succesvolle match zo
groot mogelijk is.
• Indien nodig ontwikkelen wij samen met u een
passend leerwerktraject, zodat u personeel krijgt met de
vaardigheden die u belangrijk vindt.
• Onze dienstverlening stopt niet na het matchen van de
kandidaat: de juiste begeleiding van de werknemer op de
werkvloer kan het verschil maken. Met intensief contact
en door met u gerichte afspraken te maken, zorgen we
voor duurzame inzet.
Uw voordeel
• Financiële voordelen zoals premiekortingen,
regelingen en subsidies als u een kandidaat met een
uitkering of een arbeidsbeperking in dienst neemt.
• Kosteloos advies, bemiddeling en begeleiding van 		
WerkgeversServicepunt Rijnmond.
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WerkgeversServicepunt RIjnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een
samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra uit de arbeidsmarktregio
Rijnmond. Samen bundelen wij onze
krachten om u als werkgever zo goed
mogelijk te adviseren en ondersteunen bij
uw personeelsvraagstukken.
WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt u
een vast contactpersoon die samen met
u uw vraag helder en duidelijk in kaart
brengt. Of het nu gaat om werving en
selectie, het uitbesteden van
werk(zaamheden) of de invulling van
sociale voorwaarden zoals uw Social
Returnverplichting of het voldoen aan de
Participatiewet.
Het WerkgeverServicepunt Rijnmond
werkt met u samen aan uw
personeelsplanning.

Wat kunt u van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Eén contactpersoon
Een groot bestand met divers personeel
Kosteloze dienstverlening
Informatie over subsidies en regelingen
Ondersteuning bij MVO

U kunt ook bij ons terecht voor advies en informatie over:
•
•
•
•
•

Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal
Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
Werving en Selectie vast personeel
Arbeidsmarktinformatie
Productie uitbesteden en terughalen
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