Kandidaten met ambitie

Interesse?
Kijk dan op www.bureauwerkpurmerend.nl.
Hier vindt u informatie voor deelnemers en werkgevers, korte presentatiefilmpjes en ervaringsverhalen. Heeft u al een concrete vacature of wilt u
meer weten over de subsidiemogelijkheden? Maak
dan vrijblijvend een afspraak met een adviseur van
Bureau Werk.

Bureau Werk
Postbus 15
1440 AA Purmerend
Bezoekadres: Gebouw Werkplein
Waterlandlaan 22-36, 1441 MP Purmerend
Telefoon: 0299 - 480 466
E-mail: info@bureauwerkpurmerend.nl
www.bureauwerkpurmerend.nl

www.bureauwerkpurmerend.nl
Gratis vacatures plaatsen en kandidaten bekijken.

volop voordelen voor werkgevers

De economische recessie is niet alleen negatief. Het zet ondernemend Nederland

Kosteloos; hoe werkt het?

weer 100% op scherp. Concurrentie neemt toe, tegelijk met de druk op de

Na de aanmelding van uw vacature, zijn we graag
uw ‘preferred supplier’. We putten uit een groot
kandidatenbestand, er is dus een flinke kans op een
perfecte match. We verzorgen gratis de voorselectie,
leggen cv’s of videopresentaties voor en regelen
het sollicitatiegesprek. Daarnaast informeren we
u graag over de subsidiemogelijkheden. Afspraken

marges. Dus bent u extra alert op uw personeelslasten, óók bij nieuw personeel.
Met Bureau Werk blijft u de concurrentie een stap voor. Bespaar tijd én geld op
werving & selectie. Profiteer van subsidies. En verbaas u over de inzet van uw
nieuwe werknemer.
Bureau Werk levert personeel dat letterlijk in de startblokken staat om te gaan werken. Mensen die op dit
moment geen werk hebben, maar stuk voor stuk zeer
gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan. Daar
kunt u als ondernemer van profiteren, juist nu. Mogen
we ons even voorstellen?

Voordelen op een rij

Geen winstoogmerk,
wél oog voor ontwikkeling

•
•
•
•
•

Bureau Werk is het re-integratiebureau van gemeente
Purmerend. Geen uitzendbureau dus, maar een solide
partner zonder winstoogmerk. Bureau Werk bemiddelt
werkzoekenden zonder baan in Purmerend.
Onze kandidaten werken continu aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Via Meedoen
Werkt! kunnen zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen
of een beroepsopleiding of taaltraining volgen.
Meedoen Werkt! is een initiatief van de gemeente
Purmerend voor mensen met een Wwb-uitkering.

Voordelen voor
werkgevers
Als werkgever kunt u op verschillende manieren
personeel werven. Dus waarom zou u Bureau Werk
inschakelen? Dat zetten we graag voor u op een rij.
Allereerst zijn onze kandidaten bijzonder gemotiveerd.
Daarnaast kunt u profiteren van financiële voordelen.
U bespaart kosten voor werving & selectie, u kunt
gebruik maken van scholingsbudgetten én we bieden
mogelijkheden om risico´s te verminderen. Bijvoorbeeld met een proefplaatsing, zodat u voldoende tijd
heeft om de kandidaat te beoordelen. Of met een
no-riskpolis, als u twijfelt aan de fysieke gesteldheid van een kandidaat. Informeert u gerust naar de
voorwaarden. Tot slot coachen, trainen of scholen we
kandidaten na plaatsing, als dat nodig is.

•
•
•
•

•
•
•
•

Direct inzetbaar personeel
Zeer gemotiveerd personeel
Gratis werving & selectie van kandidaten
Scholingscheque bij een dienstverband vanaf
zes maanden (max. 5000,- )
Proefplaatsing mogelijk*
Coaching on-the-job
No-riskpolis ten aanzien van verzuim*
Ongevallenverzekering*
Loonkostensubsidie*
Oudere of jongere werknemers?
Extra voordelen via de belastingdienst!
Premiekorting 50 - 62 jarige*
Premiekorting werknemer > 62 jaar*
Afdrachtvermindering bij onderwijs en bij
beroepspraktijkvorming*
Belastingkorting EVC-traject*

* informeer naar de voorwaarden

Profiel deelnemers
Bureau Werk bemiddelt verschillende doelgroepen.
Van hooggeschoolde professionals tot laagopgeleide,
vakbekwame mensen. Sommige mensen hebben nog
problemen met de Nederlandse taal, maar timmeren
hard aan de weg met taaltrainingen. Kortom, de
doelgroep is heel divers. De gemene deler is echter
dat deze mensen heel gemotiveerd zijn om te werken, zeer leergierig zijn én werkgevers veel te bieden
hebben.

leggen we direct vast, zo weet u meteen waar
u aan toe bent. Meer weten? Kijk dan op
www.bureauwerkpurmerend.nl. Hier vindt u meer
informatie over de diensten van Bureau Werk. U kunt
bovendien gratis onbeperkt vacatures plaatsen, uw
bedrijfsprofiel aanmaken en cv’s zoeken.

Uit
ervaring

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Robert Main laat zijn arm zien. Het litteken trekt
een spoor van verwoesting van zijn pols tot zijn
elleboog. Het is de stille getuige van een doorgesneden pees, het gevolg van een ongeluk op een
booreiland. ‘Ik zat anderhalf jaar in de ziektewet.
Vorig jaar begon het herstel. Daarna kwam ik via
Bureau Werk in deze baan terecht.’
Main werkt in Purmerend aan de vervanging van
stadsverwarming voor A. Hak West B.V. ‘Wij zijn op
dit vakgebied de grootste aannemer van Nederland,’
vertelt directeur Willem Wognum. Behalve Robert
Main betrekt hij via het Bureau Werk moeilijk bemiddelbare jongeren voor zijn onderneming. ‘Jongeren
tot dertig die moeite hebben met leren, maar wel
willen werken.’ Ze beginnen onderop, als buitenwacht. ‘Het kan onder de woningen gevaarlijk zijn.
Je let op de veiligheid van collega’s en geeft ze
dingen aan.’ Maar wie wil, kan voor Hak uiteindelijk
waterleidingen in Saoedi-Arabië of gasleidingen in
Indonesië aanleggen. ‘Iemand kwam hier binnen met
een banketbakkersdiploma. Die heeft nu een leidinggevende functie. Alles kan als je hard werkt en wilt
leren,’ zegt Wognum.

Wognum is blij dat de gemeente zich inzet voor
ondernemers. ‘Ik vroeg de wethouder een formulier
in te vullen voor ons certificaat Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.’ Wognum kreeg direct
antwoord. ‘Help ons eerst maar met de moeilijk
bemiddelbare werklozen. Daar had ik toen zelf nog
niet aan gedacht. Ik was en blijf prettig verrast door
de besluitvaardigheid en het tempo van zowel de
wethouder als Bureau Werk.’
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