Werkgevers
met een warm
hart
Onze talenten
vragen erom

Werkgevers met een warm hart,
onze talenten vragen erom
Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan
een baan kunnen komen. Denk aan energieke
jongeren, ervaren 50-plussers, gemotiveerde
vluchtelingen en talentvolle mensen met een
arbeidsbeperking.
Net als ieder ander zijn zij op zoek naar werk.
Want werk is een manier om bij te dragen
aan de maatschappij, het biedt een sociale
omgeving, en zorgt voor zelfvertrouwen en
zelfstandigheid. In uw bedrijf kunnen onze
talenten groeien.
Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam wil
samen met werkgevers de komende jaren meer
arbeidskansen realiseren. Doet u mee?
Bel 0800 525 25 25 of ga naar wspgrootamsterdam.nl

De voordelen op een rij:
Meer klanten
Een divers personeelsbestand heeft positieve gevolgen voor
klantbenadering. Enerzijds kunnen meer klanten zich identi
ficeren met (de verschillende medewerkers van) de organisatie.
Anderzijds kunnen medewerkers zich beter inleven in het
klantenbestand wanneer de organisatie zelf daar een goede
afspiegeling van is. Dit leidt tot een groeiend klantenbestand.
Meer innovatie
Samenwerken met verschillende mensen stimuleert de
creativiteit binnen uw organisatie. Verschillende invalshoeken,
ervaringen en visies voorkomen een ‘tunnelvisie’ en inspireren
om buiten de bestaande kaders te denken. Dit leidt tot innovatie
van uw producten en diensten.
Maatschappelijke betrokkenheid
Als u werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans geeft, dan straalt dat af op uw imago. Klanten en mede
werkers kiezen steeds vaker voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
Groter arbeidspotentieel
Wie ook werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft, heeft toegang tot een groter aanbod
van personeel. Een groot voordeel in een krapper wordende
arbeidsmarkt.
Ondersteuning en advies
Wij nemen voor werkgevers de werving en selectie van kandidaten uit handen, en helpen met het aanvragen van subsidies.
Wij helpen werkgevers met een warm hart.

Contact
Bent u een werkgever met een warm hart? Een grote groep
werkzoekenden wil graag bij u aan de slag. U kunt ze een kans
op werk geven.
Wij hebben een groot en divers bestand van werkzoekenden die
moeilijk aan een baan kunnen komen. Wij helpen u met de werving en selectie. En we helpen u op weg met subsidies en advies.
Bel 0800 525 25 25 of ga naar wspgrootamsterdam.nl

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) wil samen met werkgevers
meer arbeidskansen realiseren. Daarom helpen wij werkgevers met een
warm hart om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen.

