
Heeft u een openstaande vacature en wilt u iemand met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans geven? HetWerktNu heeft de expertise de kandidaat te
vinden die bij u past. Zeker wanneer het gaat om praktijkgericht werk. 
Wij hebben aandacht voor u en kijken naar de mogelijkheden van de kandidaat.

Alleen zo wordt matching succesvol. En bent u verzekerd van een waardevolle

arbeidskracht voor uw bedrijf.

Anke van Teeffelen
Werkconsulent
06 48 07 07 54
anke@hetwerktnu.nl

Marc Keppel
Teammanager

06 53 20 47 16

marc@hetwerktnu.nl

Vacaturebemiddeling
'De passende kandidaat voor uw vacature'

HetWerktNu bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. We helpen werkzoekenden
op weg naar werk en ondersteunen werkgevers. Samen met partners uit bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties zetten we ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

We stellen alles in het werk om te zorgen dat iedereen via werk meedoet en deel uitmaakt
van de maatschappij. We zijn gedreven om kansen optimaal te benutten. Dát maakt ons
HetWerktNu.



Specialist in praktijkgerichte beroepen

Uitgebreid netwerk in de regio FoodValley

Duurzame match
Maatwerk

Vacaturebemiddeling

U heeft openstaande vacatures waarvoor u niet de geschikte kandidaat kunt vinden? En u wilt
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven? Dan bent u bij HetWerktNu aan het
juiste adres. Door ons netwerk en expertise op het gebied van praktijkgerichte beroepen, heeft u
via ons meer kans de kandidaat te vinden die bij u past.

Vacaturebemiddeling via HetWerktNu

Onze expertise ligt in bemiddeling van ongeschoold personeel of kandidaten binnen
praktijkgerichte beroepen. Wij vertalen uw vacature naar vaardigheden, competenties en fysieke
belasting. Met onze kennis en ervaring op het gebied van lager geschoold personeel zijn wij vaak
in staat de juiste kandidaat voor uw vacature te vinden.

HetWerktNu heeft een groot netwerk en goede informele contacten. Wij plaatsen uw vacatures,
geanonimiseerd, op onze website en activeren ons netwerk om de kandidaat te vinden die bij uw
bedrijf past. 

Onze bemiddeling houdt niet op bij het vinden van de juiste kandidaat. Wij streven naar een
duurzame match en een langdurige arbeidsrelatie. U kunt gebruik maken van onze jobcoaching
om te zorgen dat iemand duurzaam op zijn nieuwe werkplek tot zijn recht komt. 

Ook kunt u gebruik maken van andere dienstverlening zoals het regelen van een loonwaarde-
meting en administratieve ondersteuning rondom andere regelingen. Met onze diverse expertises
op het gebied van arbeidsbemiddeling zijn wij in staat u een aanbod op maat te leveren. 

Ons team
Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door een team van gemotiveerde professionals die veel

ervaring hebben met mensen die zelfstandig niet makkelijk aan het werk komen. De expertises van

de professionals liggen op het gebied van re-integratie, ontwikkelen van

werknemersvaardigheden, jobcoaching, bemiddelen (rechtstreeks of via detachering) van mensen

bij werkgevers en ondersteuning van werkgevers op het gebied van sociaal ondernemen.

Interesse
Maak een vrijblijvende afspraak zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

https://hetwerktnu.nl/ons-team/

