
Beste werkgevers,

Op zoek naar medewerkers? Hier presenteren we u een paar enthousiaste 

kandidaten die het liefst morgen aan het werk gaan. Graag sturen wij u 

hun CV en bespreken we de mogelijkheden en de ondersteuning die we 

bieden.

Maart 2019

Bel 0527-633 543 of mail info@werkcorporatie.nl

Mohammed is van plan een kappers-
opleiding te volgen. Eerst wil hij graag 
stage lopen bij een kapper om te ervaren 
of het echt iets voor hem is. Wie geeft 
hem die kans? 

Yao weet wat productiewerk is en dat 
bevalt hem prima. Wie heeft een baan voor 
hem? Hij heeft geen eigen auto en hij wil 
graag aan het werk in Emmeloord. Yao 
is loyaal en gemotiveerd. Bel gerust als u 
meer wilt weten!

Kapperstage 
voor 
Mohammed

Yao als productie-
medewerker

Ricardo kan als heftruckchauffeur aan 
de slag en is prima op zijn plek in een 
magazijn. Een harde werker! Ricardo 
heeft VCA en hij heeft eigen vervoer.

Enthousiaste man wil zich graag laten 
omscholen. Cherrat zoekt een BBL-plek 
Maatschappelijke zorg op niveau 3 of 4. 
Wie geeft deze enthousiaste man een 
kans? 

Is gemotiveerd en leergierig. Ze volgt de 
opleiding Secretarieel Medewerker niveau 
3 en ze wil graag ervaring op doen. Ze is 
dus op zoek naar een leuke stageplek in de 
buurt van Emmeloord. Ze kan drie dagen 
aan de slag, maximaal 16 uur per week. 
Angelique heeft eigen vervoer. Wie geeft 
haar een leuke stageplek?

Ricardo voelt 
zich thuis in 
het magazijn

Cherrat zoekt 
een BBL-plek in 
de zorg

Angelique zoekt 
een stageplek

Een plekje vrij achter de receptie? 
Karin staat klaar om bij u aan de slag te 
gaan. Zij is receptioniste/telefoniste en ze 
kan ook op administratief vlak goed uit de 
voeten. Ze brengt de nodige werkervaring 
mee en is ook qua persoonlijkheid een 
waardevolle aanvulling. Wij kennen haar 
als enthousiast en spontaan!

In Syrië heeft Mohammad een  
HBO-diploma Elektrotechniek gehaald. 
Met deze electro-achtergrond wil hij graag 
in Nederland aan de slag. Hij kan goed 
monteren en zijn Engels is prima. 
Voor beter Nederlands volgt hij lessen. 

Twee toppers, klaar met inburgeren en 
fulltime beschikbaar. Hun Nederlands kan 
beter, dat is waar. Maar, ze willen heel 
graag werken, ze zijn leergierig en ze 
zijn heel enthousiast. Reden genoeg om 
ze bij u onder de aandacht te brengen. 
Wie biedt hen kansen in een technisch 
beroep? 

Karin is uw 
visitekaartje

Mohammad is
ervaren en 
technisch

Samer en Amanuel 
leren graag een 
technisch vak

Bel of mail met de WerkCorporatie 
op nummer 0527-633 543 en laat uw 
kleding repareren door Maajid. 
Maajid is kleermaker en start met zijn 
eigen bedrijf. De WerkCorporatie 
zorgt voor begeleiding en zorgt dat uw 
opdracht bij Maajid komt. Wie geeft 
hem zijn eerste opdracht? Doen! 

Bedrijfskleding 
kapot?
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Volgt u ons al? 

Zoek op 

WerkCorporatie en 

blijf op de hoogte 

van wat we doen.

LinkedIn

Een aantal kandidaten heeft de 
indicatie Banenafspraak (BA). 
Dat betekent dat u extra begeleiding 
krijgt en financiële ondersteuning 
wanneer u deze kandidaten een 
kans geeft. Een jobcoach loopt mee, 
we doen een loonwaardemeting, 
er is een no-riskpolis en u krijgt 
loonkostensubsidie. Interessant voor u 
en waardevol voor onze kandidaten!

Sinds begin dit jaar kan iedere 
werkende van 45 jaar of ouder 
gratis advies krijgen van een 
loopbaanadviseur. Iedereen denkt 
wel eens na over hoe zijn werk er in 
de toekomst uit gaat zien. 
Een loopbaanadviseur kan mensen 
daarmee helpen. Dat is fijn voor als 
er een verandering aan zit te komen, 
maar ook mensen die tevreden zijn 
met hun huidige baan kunnen veel 
baat hebben bij zo’n advies. 
Minister Koolmees van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft daarom 
de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies 
voor 45-plussers’ opengesteld voor 
alle 45-plussers. Weten hoe het werkt? 
Kijk op rijksoverheid.nl en zoek op 
ontwikkeladvies.

Ilona is handig en werkt graag in het hout. 
Ze kan veel, zolang ze een werksetting 
heeft waarin ze in haar eigen tempo 
stappen kan maken. Wanneer ze zich op 
haar plek voelt, staat ze haar mannetje. 
Helemaal fijn als ze onder schooltijd kan 
werken. 

Ilona (BA) 
houdt van hout

Heeft u werk voor iemand die houdt van 
computers, goed is in getallen en niet op 
de voorgrond hoeft? Vraag dan naar het 
CV van Jacob, een vriendelijke kandidaat 
met een MBO 4-opleiding. Hij kan fulltime 
aan de slag en hij is inzetbaar in heel 
Flevoland. Belangrijk: duidelijkheid en 
structuur zijn belangrijk voor hem. 

Een baan in uw magazijn? Henri is 
een harde werker en kan ook als 
heftruckchauffeur aan de slag. 
Belangrijk voor Henri is dat de functie 
niet te rommelig is met veel contacten. 

Jacob (BA)
Computers en 
getallen

Henri (BA) in 
het magazijn Staat achter de 

naam BA?

Gratis ontwikkel-
advies voor 
45-plusser

Max werkt graag met zijn handen. Hij is 
technisch aangelegd en hij zoekt een baan 
met structuur. Dat betekent niet dat hij 
altijd dezelfde werkzaamheden wil doen. 
Integendeel. Als hij maar weet wat hem te 
wachten staat. In de assemblage past Max 
prima.

Peter zoekt een technisch bedrijf waar hij kan assembleren of metaal bewerken, zoals 
afkorten en schuren. Het is belangrijk dat hij in zijn eigen tempo kan werken. 
Peter werkt bij voorkeur zelfstandig, maar niet helemaal alleen. Wel samen met een team. 
Hij kan 24/32 uur aan de slag, bij voorkeur in Emmeloord.

Jurian werkt secuur en wil graag aan de 
slag in de maakindustrie. CNC-draaien 
past bij hem. Is het werktempo stabiel? 
Dan gaat het prima!

Max (BA) voor 
assemblage

Peter (BA)

Jurian (BA) 
voor in de staal

Blijf op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes van de WerkCorporatie. 
facebook.com/werkcorporatie

Like ons op Facebook!

Vindt u het leuk op eenvoudige wijze kandidaten te ontmoeten? Open dan de deuren 
van uw bedrijf voor een bezoek. Een van de Accountmanagers komt dan langs met een 
aantal kandidaten die aan de slag kunnen. U kunt het bedrijf laten zien, de kandidaten 
observeren en de kandidaten maken kennis met het echte werk. 
Meer weten? Mail naar werkgeversteam@werkcorporatie.nl

De WerkCorporatie is op zoek naar een nieuwe accountmanager. Iemand die alles 
weet van kandidaten uit de Banenafspraak en die werkgeverscontacten belangrijk 
vindt. Een HBO’er met ambitie, ondernemersgevoel, met passie voor mensen en een 
echte teamspeler. Kent u iemand die samen met het team van de WerkCorporatie zorg 
wil dragen voor mooie banen, tevreden werkgevers en trotse kandidaten? 
Attendeer hem of haar op onze vacature op werkcorporatie.nl.

Open uw deuren

Vacature WerkCorporatie


