Werken loont

Onze diensten,
uw voordeel!
Een medewerker die écht bij uw bedrijf past, daar wordt
iedereen beter van. De vraag is natuurlijk waar u deze
vindt. Accurate werving en selectie kosten veel tijd én
geld. En de vraag of dit oplevert wat u ervan verwacht,
is daarmee nog steeds niet beantwoord. Als u bereid
bent om werkzoekenden die op dit moment geen baan
hebben, een kans te geven, helpt ISD Kompas u om
de juiste kracht te vinden. Want dat is onze kracht.
Wij kennen namelijk werkzoekenden die mogelijk perfect
bij uw organisatie passen. Verken daarom samen met ons
de mogelijkheden.

Ondernemend Bevlogen Inventief Betrouwbaar

Als intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten
Nuth, Simpelveld en Voerendaal bemiddelt en ondersteunt
ISD Kompas honderden inwoners die (tijdelijk) geen inkomen
hebben. Iedereen kan iets, iedereen doet iets. Dat is ons
uitgangspunt. Wie (nog) niet in staat is betaald werk te doen,
kan wel – tijdelijk – onbetaald werk verrichten.
Misschien wel bij u!
Want ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan
regionale werkgevers. Onze banenmakelaars profileren zich
nadrukkelijk als zichtbare partners in de regio. Zij zoeken
actief naar werk(ervarings)plekken en brengen de geschikte
mensen met de juiste competenties in beeld bij de werkgever.
Door onze intensieve samenwerking met organisaties zoals het
WerkgeversServicePunt Parkstad Limburg kunnen wij hierbij
putten uit een breed aanbod. Ook adviseren wij ondernemers
over de diverse plaatsings- en maatwerkmogelijkheden zoals
de werkervaringsplaats en jobcarving. Er wordt gekeken welke
subsidies mogelijk zijn en hoe voldaan kan worden aan de
gemeentelijke voorwaarden op het gebied van social return.
Wij informeren en adviseren u daarnaast ook over de veranderde
regelgeving inzake de Participatiewet en de gevolgen daarvan
voor werkgevers. Doelstelling is altijd om werkgever én
werknemer duurzaam vooruit te helpen. Wij schakelen snel en
zijn eerlijk over de mogelijkheden. Alleen zo kunnen duurzame
matches ontstaan. Oplossingen waar iedereen baat bij heeft,
daar gaan wij voor! Gaat u met ons mee?

ISD Kompas biedt haar diensten kosteloos aan.

Werken loont

Maak een afspraak voor een
kennismakingsgesprek via
telefoonnummer 045-565 92 50 of
mail naar info@isd-kompas.nl.
Meer informatie vindt u ook op onze website
www.isd-kompas.nl onder de rubriek werkgevers.

