
Kandidatenkrant
WerkgeversServicepunt

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland 
en IJmond is een samenwerking tussen:

Met plezier hebben wij een krant sa-

mengesteld van de kandidaten die 

staan te popelen om weer aan de 

slag te gaan. Daarnaast zie je ook 

de ervaring van bedrijven die je voor 

zijn gegaan en succesvol gebruik 

hebben gemaakt van onze kostelo-

ze dienst verlening. 

Tevens zijn er diverse regelingen 

waarover wij je in een persoonlijk 

gesprek graag vertellen. Bij inte

resse in een kandidaat of vragen 

hierover, kun je contact zoeken met 

de  betreffende adviseur van het 

Werkgevers Servicepunt. Mocht er 

geen geschikt profiel in de krant 

staan en je wel een vacature wil-

len invullen, neem dan ook contact 

met ons op en we helpen je graag. 

Veel lees en kijkplezier, namens het 

team Werkgever Servicepunt ZKIJ.

02
editie

Voor je ligt de tweede editie van onze krant, waarin kandida

ten worden voorgesteld uit het netwerk van het Werkgevers

Servicepunt. Het netwerk van het WSP bestaat uit iedereen in 

de regio die onder welke omstandigheid dan ook zonder werk is  

komen te zitten en gebruik maakt van de sociale voorzieningen.  



 Kandidaten
#ICTwonder

Deze ICT’er heeft veel werkervaring, diverse 

kennis van hulpprogramma’s en pakt nieuwe 

zaken makkelijk op. Alhoewel hij een rustige 
persoonlijkheid heeft, integer is en graag deel 
uit maakt van een klein team, voelt hij zich op 
z’n best op een dynamische werkplek. Hij wil 
graag de verbindende schakel tussen verschil-

lende teams zijn en is een echte serviceverlener 
die contact met klanten en collega’s belangrijk 
vindt. Hij voelt zich prettig bij afwisselende ta-

ken binnen de ICT. Ook in zijn vrije tijd spelen 
computers een grote rol en daardoor is hij op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Naast uit-

stekend Engels spreekt deze ICT’er meerdere 

talen. Nieuwsgierig geworden? 

 marion.dewaide@pasmatch.nl 

 06 - 41 51 65 55

#Alsmuziekindeoren

Deze dienstverlener is heel klantgericht en voelt 

zich het meeste thuis in een informele, maat-

schappelijk organisatie met veel dynamiek. Hij 
is ervaren, een kei in administratie en ook goed 

met cijfers. Hij houdt ook erg van taal in de 
breedste zin van het woord. Hij is nieuwsgierig 
en wil zich nog graag ontwikkelen.Deze kwali-

teiten zou hij graag combineren in een afwisse-

lende functie waarbij hij mensen, die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, kan bege-

leiden. Hij heeft een rustige persoonlijkheid, kan 
goed luisteren, is sociaal en maatschappelijk 
betrokken. Hij laat dit ook op diverse manieren 
zien in zijn vrije tijd, waarin hij ook nog eens mu-

ziek maakt die regelmatig in de stad te horen is. 

Nieuwsgierig naar deze muzikale, loyale dienst-

verlener? 

 marion.dewaide@pasmatch.nl 

 06 - 41 51 65 55

#Luisterendoor 

Deze zeer ervaren klantenservicemedewerker 

met recente ervaring in debiteurenbeheer kan 

goed luisteren. Hij  helpt graag klanten en colle-

ga’s bij het oplossen van problemen. Daarnaast 
heeft hij veel geduld en is hij stressbestendig. Hij 
maakt zich nieuwe programma’s snel eigen. 

Graag zou hij zijn kwaliteiten inzetten bij een 
functie in debiteurenbeheer of klantenservice, 

waarbij hij tot gerichte oplossingen komt. 
Nieuwsgierig geworden wat deze rustige, loya-

le luisteraar voor jouw organisatie kan beteke-

nen? 

 marion.dewaide@pasmatch.nl 

 06 - 41 51 65 55

#Tweerechterhanden 

Deze vriendelijke dame staat haar mannetje en 
is technisch en creatief. Dit komt doordat zij 
naast een technische opleiding, ook een voor-

opleiding op de Kunstacademie heeft gevolgd. 

Ze heeft volop werkervaring in de vormgeving, 

als schilder en in de telefonie. Zij zou haar tech-

nisch inzicht nu graag meer in een creatieve, 

zelfstandige functie inzetten. Naast die 2 rech-

terhanden en haar creativiteit kan zij haar werk 
goed plannen, is zij vrolijk, sociaal en behulp-

zaam. Problemen gaat zij niet uit de weg, die 
zijn er om opgelost te worden. Heeft dit profiel je 
interesse gewekt? 

 marion.dewaide@pasmatch.nl 

 06 - 41 51 65 55

#Communicatiewonder 

Deze dame is een creatieve en flexibele team-

speler met een echte aanpakkersmentaliteit. Dit 

is een echte toegewijde tekstschrijver met veel 
ervaring op zak. Deze positief ingestelde werk-

zoekende komt het best tot haar recht in een 

dynamische omgeving waarbij ze haar vinding-

rijkheid en samenwerkingskracht kan laten zien. 
Met jaren ervaring, veel passie voor beeld, oog 

voor detail en een HBO diploma op zak staat ze 

klaar om weer aan de slag te gaan in het werk-

veld van communicatie. Kennismaken? 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Productieknaller 

Dit is een vrolijke persoonlijkheid die van aan-

pakken houdt. Bij zijn laatste werkgever werkte 
hij als productiemedewerker waar groenten 
werd versneden en verpakt. Daarnaast deed 

alle overige voorkomende werkzaamheden die 

van hem gevraagd werden, van kratten stape-

len tot schoonmaakwerkzaamheden. Hij is op 
zoek naar werk waar hij vooral zijn energie kwijt 
kan! Hij is fulltime beschikbaar voor langere pe-

riode. Interesse? 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Verkoop-ster! 

Deze dame is een echte verkoop-STER! Deze 

klantvriendelijke, servicegerichte dame zoekt 
een nieuwe uitdaging binnen de retail. Zij heeft 
ervaring als senior verkoper en filiaalleider en 
wil niets liever dan haar passie weer inzetten 

binnen dit werkveld. Met sociale en commercië-

le skills, een flink portie organisatorisch vermo-

gen kan zij een aanwinst zijn voor jouw winkel. 
Naast de juiste verkoopskills bezit zij ook de be-

nodigde competenties zoals voorraadbeheer, 

inkoop, social media en facturering. Het op de 

juiste manier adviseren van klanten is haar op 

het lijf geschreven. Wil je contact met deze 
doorzetter? 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Communicatievezorgmedewerker  

Dit is een enthousiaste duizendpoot die in het 

verleden verschillende functies van operator tot 

winkelmedewerker heeft bekleed. Het is een 

klantvriendelijke man met goede communica-

tieve vaardigheden die altijd de rust en de kalm-

te weet te bewaren in elke situatie. Mensen voe-

len zich snel op hun gemak bij hem. Deze goede 
kwaliteiten wil hij ook inzetten in zijn nieuwe 
baan. Zijn interesses gaan uit naar de zorg, 
maar hij laat zich ook graag verrassen door an-

dere potentiële werkgevers. Nodig jij hem uit 
voor een oriënterend gesprek? Hij is fulltime be-

schikbaar voor een nieuwe uitdaging! 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Aanpoter 

Aanpoten en niet stoppen voordat het werk ge-

daan is, dat is de mentaliteit van deze man. Hij 
is al sinds zijn veertiende jaar werkzaam in de 
visindustrie in de haven van IJmuiden. Hij kan 
goed zelfstandig werken, heeft ervaring op de 

heftruck en is sociaal en makkelijk in de om-

gang. Momenteel werkt hij 2 nachten en is op 
zoek naar een leuke aanvullende functie. Je kan 

denken aan productiewerk, maar ook als maga-

zijnmedewerker. Heb je een idee of wil je een 
kennismakingsgesprek inplannen, neem con-

tact met ons op. 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Sociaalwerker 

Het helpen van zijn medemens heeft deze me-

neer hoog in het vaandel staan en het liefst wil 

hij hiervan zijn beroep maken. Om die reden is 
hij de BBL opleiding tot Sociaal Werker niveau 4 
begonnen. Nu is hij op zoek naar een baan of 
betaalde stageplek in de sociaal maatschappe-

lijke sector. 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

Marion Dewaide

Adviseur werkgeversdiensten



#Servicekoningin 

Deze dame heeft een sterke servicegeri-

chte persoonlijkheid en heeft vanuit het 

verleden bewezen hier succesvol in te zijn. 

Ze is een echte allrounder die binnen jouw 

organisatie de “losse” eindjes aan elkaar 

knoopt. Ze zal op de werkvloer een baken 

van rust zijn om de administratieve pro-

cessen soepel te laten verlopen. Ze is op 

zoek naar een organisatie waar haar ad-

ministratieve, organisatorische kwaliteiten 

en gastvrouwschap tot haar recht komen. 

Naast een representatief voorkomen, 

goede communicatieve vaardigheden is 

ze ook digitaal bovengemiddeld vaardig. 

Tot slot willen wij nog vermelden dat ze de 

Nederlandse, Engelse en Franse taal be-

heerst, in het bezit is van rijbewijs B en een 

auto tot haar beschikking heeft! Ze is per 

direct beschikbaar voor 4 dagen per week. 

Wanneer zou je haar op kennismakings-

gesprek willen zien? 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Financieelspecialist 

Ben je op zoek naar een ervaren administra-

teur met een brede achtergrond in debiteuren-

beheer, controlling, accounting en administra-

tie? Deze allround financieel specialist staat te 
trappelen om weer aan de slag te gaan! Jaar-

rekeningen hebben voor hem geen geheimen 

meer. Met veel resultaatgerichtheid en kennis 

weet hij zijn opdrachten tot een succes te ma-

ken, hierin gaat hij complexe vraagstukken 
niet uit de weg. Hij heeft een leergierig karak-

ter waarmee hij nieuwe stof zich snel eigen 
maakt. Zodoende heeft hij dan ook goede ken-

nis van diverse financiële applicaties. Kan 
jouw bedrijf een financieel, administratief spe-

cialist mét humor gebruiken in jouw team? Hij 
is 32 uur per week beschikbaar in de omge-

ving IJmuiden. 

 chrisvanalphen@ijmondwerkt.com
 06 - 46 31 87 16

#Organisatietalent 

Deze dame heeft veel ervaring als bibliotheca-

ris en wil haar kwaliteiten graag inzetten in 

een afwisselende, administratieve functie. Ze 

kan daarbij niet alleen computerwerkzaamhe-

den verrichten, maar is ook goed in staat om 

voor jouw bedrijf allerlei zaken te regelen en 
organiseren. Zij is enthousiast, serieus in haar 
werk, betrokken en een echte doorzetter. Ver-

antwoordelijkheidsgevoel, omgang met men-

sen en zelfstandigheid staan bij haar hoog in 
het vaandel. Zij neemt inhoudelijke zaken snel 
op en is prima in staat dit daarna snel aan col-

lega’s en/of klanten over te dragen. Interesse 

in deze talentvolle organisatiekracht?

 elise.krekelaar@pasmatch.nl

 06 – 43 06 27 59

#Klaarvoorietsnieuws 

Deze projectmedewerker heeft vooral veel er-

varing als beeldredacteur waarbij zij vaak 
projectmatig gewerkt heeft. In deze eerdere 

functies heeft zij aangetoond uitstekend te 
kunnen organiseren, plannen, netwerken en 

coördineren. Zij kan goed onder tijdsdruk wer-
ken, is zelfstandig en heeft ervaring met het 

aansturen van freelancers. Diverse adminis-

tratieve programma’s en systemen zijn voor 
haar niet vreemd. Graag wil zij haar kwalitei-
ten en ervaring inzetten binnen een dynamisch 

bedrijf. Wil je verder kennis maken met deze 
ondernemende en enthousiaste projectmede-

werker?

 elise.krekelaar@pasmatch.nl

 06 – 43 06 27 59

#Technischprobleemoplosser

Deze technisch support medewerker heeft rui-

me ervaring in het oplossen van software pro-

blemen. Daarbij heeft hij aangetoond dat hij 
goed kan luisteren, doorvragen, oplossingsge-

richt is en dat hij pas tevreden is als de klant 
dat ook is. Hij is altijd bereid om een stapje ex-

tra te zetten voor zijn klanten en werkgever. 
Graag wil hij zich inzetten bij een organisatie 
op het gebied van internet dienstverlening zo-

als bijvoorbeeld domeinregistratie of storings-

beheer. Heb je interesse in deze technisch 

support medewerker die naast het Nederlands 

de Duitse en Engelse taal perfect beheerst, 

kennis heeft van verschillende software pak-

ketten en die zeker bereid is om zich verder te 

ontwikkelen? 

 elise.krekelaar@pasmatch.nl

 06 – 43 06 27 59

#Creatieftalent 

Deze alleskunner beschikt over zeer diverse 

werkervaringen. Ze is bekend met grafische 
werkzaamheden en bijbehorende program-

ma’s, maar ook met persoonlijke verzorging en 
receptie werkzaamheden. Ze is creatief, maat-

schappelijk betrokken en dienstverlenend. Ze 
kan goed zelfstandig werken, is leergierig en 

beschikt over een flinke dosis humor, goede 
communicatieve vaardigheden en inlevings-

vermogen. Naast de Nederlandse taal be-

heerst zij de Engelse taal goed. Ze is op zoek 
naar een functie voor 2 à 3 dagen per week in 

de omgeving van Haarlem en is doordeweeks 

flexibel inzetbaar. Een administratieve en/of 
creatieve functie, baliewerkzaamheden maar 

ook adviseren over voeding of verzorgende 

producten heeft hierbij zeker haar interesse. 
Heb je interesse in deze alleskunner? 

 elise.krekelaar@pasmatch.nl

 06 – 43 06 27 59

Chris van Alphen

Adviseur werkgeversdiensten

Elise Krekelaar

Adviseur werkgeversdiensten

Wist 
je dat?
Het WSP tussen 2019 en 

2020 voor 1.544 werkzoeken-

den een geschikte werkgever 

heeft gevonden. 

Lees verder op  de volgende 

pagina voor meer weetjes



 Pitches
Drie toppers stellen zich door middel van een persoonlijke videoboodschap aan jou voor. Klik op de 

play buttons om de pitch te bekijken. Ben jij overtuigd? Neem dan contact met ons op voor een af

spraak met de kandidaat.

Proefplaatsingen: 

Heb je als werkgever de intentie om een kandidaat in dienst te nemen, maar wil je de 

geschiktheid van de kandidaat eerst beoordelen op werknemersvaardigheden? Dan is 

de tool proefplaatsing wellicht interessant, je kunt de kandidaat met behoud van uit-

kering tot maximaal 2 maanden binnen jouw bedrijf te werk stellen. Voor de complete 

uitleg en bijbehorende voorwaarden kun je een afspraak maken met de adviseur van 

het WerkgeversServicepunt, de gegevens staan vermeld bij iedere kandidaat. 

Werkstage:

Heb je een kandidaat op het oog via deze krant of uit je “eigen” netwerk en diegene is nog 

niet actief geweest op de arbeidsmarkt in een soortgelijke functie als uw openstaande 

vacature? Dan is de tool werkstage interessant. Met behoud van uitkering kan de kan-

didaat eerst de juiste werkervaring en werknemersvaardigheden laten opdoen. Voor de 

complete uitleg en bijbehorende voorwaarden kun je een afspraak maken met een advi-

seur van het WerkgeversServicepunt. 

Tijdelijke loonkostensubsidie: 

Neem je een geschikte kandidaat in dienst? En heeft deze kandidaat nog enige scholing 

of gerichte begeleiding nodig? Dan kun je tijdelijke loonkostensubsidie aanvragen. Voor 

de complete uitleg en bijbehorende voorwaarden kun je een afspraak maken met een 

adviseur van het WerkgeversServicepunt.

 Het WSP Zuid-Kennemerland en IJmond 

een samenwerkingsverband is van het 

UWV, IJmond Werkt!, Pasmatch en de ge-

meentes Beverwijk, Bloemendaal, Haar-

lem, Heemskerk, Velsen en Zandvoort.

 Onze dienstverlening bestaat uit het 

adviseren van bedrijven over sociaal en 

inclusief ondernemen, juiste mensen voor 

iedere vacature, aanvragen subsidies, 

regelingen en/of proefplaatsingen en 

matchen van werkzoekenden met bedri-

jven.

 Het WSP tussen 2019 en 2020 voor 

1.544 werkzoekenden een geschikte 

werkgever heeft gevonden.

 Het WSP tussen 2019 en 2020 376 

bedrijven uit de regio aan een nieuwe 

collega heeft geholpen.

 Het WSP alle doelgroepen op de arbeids-

markt bemiddelt naar werk, Jongeren, 

Statushouders, ZZP’ers naar regulier 

werk, Van werk naar werk, etc.

 Het WSP tal van events organiseert; in 

coronatijd vinden de events veelal online 

plaats.

 Voor invulling van uw SROI inspanning 

kunt u bij ons terecht! Bel Marion De-

waide voor meer info: 0641516555.

Regelingen
voor werkgevers 

Wist 
je dat?

https://www.youtube.com/watch?v=lMgucp1fevE
https://www.youtube.com/watch?v=zMTP_NXknzw
https://www.youtube.com/watch?v=WeweahT6dvM


 Succesverhaal
 Postma 
 vleeswaren 

Postma Vleeswaren produceert ambachtelijke vleesproducten 
voor slagers in het hele land. ‘Volgens het recept van de slagers 

zelf’, vertelt slager Ben van den Berg. ‘We ontlasten de slagers 

die graag eigen rookworst of vleeswaren verkopen, maar hier-

voor geen tijd hebben of investeringen kunnen doen.’

Service

Marius van der Meulen (64) is de laatste schakel in het contact 

met de slagers. Als chauffeur levert hij de bestellingen bij ze af. 
‘Ik zocht iemand die klantvriendelijk is, het aanvoelt als het druk 
is en die de kratten met vlees daar aflevert waar de slager ze 
wil hebben’, vertelt Ben. ‘En Marius is loyaal, hij heeft 40 jaar als 
postbode gewerkt.’

‘Dat Ben mij heeft aangenomen, vind ik best bijzonder want tij-

dens het sollicitatiegesprek heb ik gezegd dat ik 32 uur wil wer-

ken en geen 24 zoals hij vroeg. Maar tot mijn stomme verbazing 
ging hij akkoord’, vertelt Marius. 

Opstarten

Eerst stond de chauffeursfunctie voor 24 uur open, maar Ben is 

een flexibele werkgever. Naast de 64jarige Marius heeft hij ook 
een 70jarige medewerker in dienst. ‘Als je een beetje meebe-

weegt, krijg je veel terug. Om het werkritme weer op te pakken, 
kan een nieuwe medewerker op leeftijd bijvoorbeeld iets later be-

ginnen.’

Als toeleverancier denkt Ben vooral aan de klanten van de sla-

gers. ‘En dan kan ik Marius met een gerust hart, als gezicht van 

ons bedrijf, de bestellingen laten bezorgen.’

Ben je boven de 60 en al een paar jaar 

werkloos, dan kom je niet meer aan de 

slag. Dit dacht Marius van der Meulen 

lange tijd maar sinds vier maanden 
werkt hij weer. Als chauffeur bij Post
ma Vleeswaren in Haarlem.

Als je een beetje 

meebeweegt,

krijg je veel terug 



 Succesverhaal
 Rococo 

‘Anja heeft vacatures bij ons uitgezet voor housekeeping, bedie-

ning en de keuken. Zo’n 7 werkzoekenden zijn via een proefplaat-
sing aan het werk gegaan, en 3 daarvan zijn succesvol geplaatst’, 
vertelt adviseur Bob Selier.

Proefplaatsing

‘Niet elke proefplaatsing eindigt succesvol’, geeft Anja toe. ‘Er zijn 
werkzoekenden die hier goed passen maar als ze bijvoorbeeld 
geen vervoer hebben, wordt het lastig. Toch weet je pas of de 

match succesvol is als je iemand leert kennen. Ik wil het daarom 

altijd proberen.’

Met een proefplaatsing hebben werkgever en werkzoekende een 

tot twee maanden de tijd om kennis te maken. Klikt het, dan biedt 
de werkgever een dienstverband van minimaal 6 maanden aan. 

‘Zo krijg ik een beetje vet op de botten, want een salaris betaal je 
pas na twee maanden. Dat is een cadeautje als je een startende 

ondernemer bent’, vindt Anja.

Bob en Anja kennen elkaar al uit de tijd dat de familie De Rijk 
is gestart met hun restaurant De Plantage in Vogelenzang. ‘De 

werkzoekenden die Bob voordraagt, zijn loyale medewerkers. En 
dat is verfrissend in een tijd waarin personeel vaak op zoek is 
naar groter en meer.’

Als medewerker housekeeping is EvertJan verantwoordelijk voor 
de schoonmaak van de kamers en het sanitair. ‘Het is voor 20 uur 

maar Dennis zag een klik en hij bleef me aanmoedigen om het te 
proberen. Uiteindelijk ben ik langsgegaan, ze waren nog aan het 
verhuizen, en ik ben direct gebleven om te helpen.’

Familie

‘Ze geven me een warm gevoel en iedereen is hier zichzelf. Eigen-

lijk zijn we een grote familie die samen een hotel runt. Als ik klaar 
ben met mijn werk, spring ik bij waar hulp nodig is en dat mag 
hier. Het is fijn dat ik een salaris verdien, maar dat is niet waarom 
ik hier ben. Dit voelt gewoon goed.’

Op 6 juni heeft het ecohotel Plan

tage Rococo de deuren geopend op 

landgoed Waterland in VelsenZuid. 

Mede-eigenaar Anja de Rijk schakel
de ons in voor de personeelswerving. 

EvertJan Burger, werkzoekende, is er 

op proef aan het werk gegaan.

Dit voelt 

gewoon goed



 Succesverhaal
 A-Tax  

Wouter Giebing werft als hrm-manager al jaren personeel via 

het WSP. ‘Voordeel daarvan is dat je deze medewerkers nog 

kunt vormen naar jouw visie op het vak. Ik zoek altijd naar dat 
ene diamantje. De laatste maanden heb ik toch weer 10 kandi-

daten gevonden.’

Familiebedrijf ATax de Vries biedt verschillende soorten vervoer 
zoals taxi, groeps en rolstoelvervoer, leerlingenvervoer, Schip-

holservice en zakelijk vervoer. ‘We blijven investeren en opleiden, 
en hopen op betere tijden’.

Fundament

‘Ik geloof in de mens als kapitaal van de onderneming. De keu-

ze voor mensen met een arbeidsbeperking is ontstaan in de tijd 
dat sollicitanten ‘op’ waren. We gaven daarom langdurig werk-

lozen een taxi, we leerden ze routes rijden en weer voorzichtig 
deelnemen aan de samenleving. Met sommige heb ik nog steeds 

contact.’Nu nemen sollicitanten het soms te licht op, vindt hij. 
‘Normen en waarden, zoals op tijd komen voor een sollicitatiege-

sprek, verdwijnen. Terwijl ik vind: je krijgt een kans op kosten van 
de samenleving dus ga ervoor.’

Zekerheid

Het mooie van samenwerken met mijn WSPadviseur, Soraya 
Ihklasse, is dat zij de voorselectie doet. Ze weet dat ik kwaliteit 
en commitment zoek. Ik ben daar eigenwijs in, ik moet echt zeker 
weten dat de match succesvol wordt. Aan proberen, heb ik niks.’

Vanwege het coronavirus ligt ook  

vrijwel al het personenvervoer stil. En 
de toekomst ligt in dikke mist, zegt 

Wouter Giebing van taxibedrijf A-Tax 
de Vries in Hillegom. Toch blijft hij  
initiatieven ontwikkelen en nieuw 

personeel zoeken.

We blijven investeren 

en opleiden, en hopen 

op betere tijden



Jouw personeels-
zaken voor elkaar!

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?  

 088 - 501 91 91

Het WSP neemt veel werk uit jouw handen: 

 Werving & selectie

 Jobcoaching

 Regelingen & subsidies

 Kennis & advies

 Social Return On Investment (SROI)

 Kosteloze dienstverlening

Home-Heart 376 bedrijven uit de regio gingen u voor

WerkgeversServicepunt ZuidKennemerland

Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

WerkgeversServicepunt IJmond
Stationsplein 48A, 1948 LC Beverwijk

www.wspzkij.nl


