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Bekijk de webversie

Hét centrale servicepunt voor werkgevers uit de regio
De afgelopen maanden heeft het WSP ZaanstreekWaterland veel mooie events en kennissessies
georganiseerd. We hebben geholpen bij het vinden van
passend werk voor Oekraïense vluchtelingen en in
samenwerking met de gemeente Edam-Volendam een
unieke Meet & Greet voor statushouders georganiseerd.
Verder staat Waterland Werkt op 2 oktober alweer voor de
deur.
Kortom, er is weer meer dan genoeg nieuws waar we u graag bij
betrekken! Heeft u vragen over een onderwerp in deze WSP nieuwsbrief,
vragen over de mogelijkheden voor uw zittende personeel of hulp nodig bij
het vinden van personeel met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt?
Neem vooral contact met ons op! Wij helpen u graag verder! Mail ons via
info@wspzw.nl of bel 085 400 7475.
Met vriendelijke groet, Janine Schaap, Coördinator WSP

Meet en Greet slaat brug tussen
werkgevers en statushouders
Afgelopen maand heeft het WSP de
Meet & Greet "Statushouders Willen
Werken' in De Jozef in Volendam
georganiseerd. Het evenement was
speciaal gericht op het matchen van
anderstaligen. Tijdens de Meet &
Greet zijn werkgevers in gesprek
gegaan met ongeveer 150
statushouders. De reacties na afloop
waren zeer positief en de eerste
dertien contracten zijn inmiddels al
ondertekend!
Het Noordhollands Dagblad (NHD) heeft een mooi artikel gepubliceerd
over de Meet & Greet voor statushouders. Het volledige (premium) artikel
is te lezen op de website van het NHD. Meerdere werkgevers en
statushouders komen aan het woord, evenals onze collega Demi Nurmala:
“Statushouders hebben zo’n Meet & Greet hard nodig. Een gewone
banenmarkt durven ze vaak niet aan, daarom hebben we deze vorm
bedacht. Het is voor zowel statushouders als werkgevers een
laagdrempelige manier om met elkaar kennis te maken. Statushouders
willen heel graag wat doen, maar vaak krijgen ze de kans niet. Daar hopen
we verandering in te brengen.”

Open Hiring: Ook iets voor u?
Bij 'Open Hiring' is het de werkzoekende die de
werkgever kiest in plaats van andersom. Deze
nieuwe manier van werven kan een snelle
oplossing zijn voor capaciteitsproblemen en is
goedkoper uit te voeren dan een traditioneel
werving- en selectieproces.
Benieuwd of 'Open Hiring' ook iets voor uw bedrijf is? Neem dan
vrijblijvend contact op met onze ambassadeur Joost van der Tak via
info@wspzw.nl of bel 085 400 74 75.

Waterland Werkt: Bent u er ook bij?
Op zondag 2 oktober vindt Waterland Werkt
plaats, de grootse bedrijvenbeurs, stage- en
banenmarkt van de regio. Het WSP maakt deel
uit van de organisatie en is tijdens het event
aanwezig met een eigen stand. De voorbereidingen zijn al in volle gang en
wij overleggen wekelijks met alle branches om samen iets moois neer te
zetten voor alle bezoekers!
Wilt u ook laten zien wat voor prachtig bedrijf u heeft en in contact komen
met werkzoekenden en ondernemers uit de regio? Ondernemers kunnen
zich nu aanmelden voor deelname aan dit mooie evenement, waarbij
verbinding tussen bedrijven, het onderwijs, leerlingen en werkzoekenden
centraal staat. Meer informatie? Bezoek de website via deze link.

Werk voor Oekraïnse vluchtelingen
Sinds een paar maanden verblijven
vluchtelingen vanuit Oekraïne op de boten
Lisabella en Cezanne in Zaandam. Samen met
de gemeente Zaanstad, het Leger des Heils en
de ABU spreken wij vluchtelingen die graag in
Nederland willen werken. De verhalen zijn
heftig, maar de motivatie van deze mensen is
groot!
De ABU heeft een interessant artikel gepubliceerd over deze publiekprivate samenwerking om Oekraïense vluchtelingen snel naar werk te
begeleiden. Lees het volledige artikel hier.
Staat uw bedrijf open om deze vluchtelingen (Engels, maar met name
Oekraïens sprekend) een werkplek te bieden? Neem dan contact met ons
op via info@wspzw.nl of bel 085-4007475

RMT lanceert website ZW Werkt door
Het regionale mobiliteitsteam (RMT) is er voor
inwoners die hun baan of inkomen zijn
kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en voor
zelfstandigen die (tijdelijk) over willen stappen
naar loondienst. Het RMT biedt advies, ondersteuning en hulp bij het
vinden van werk en om- of bijscholing. Zo werken we samen aan een
arbeidsmarkt waarin iedereen passend werk vindt én behoudt.
Het WSP en het RMT werken nauw samen om ook werkgevers te
ondersteunen. Is er sprake van een personeelstekort of juist (tijdelijk) een
overschot aan personeel? Is er sprake van een faillissement en wilt u
medewerkers begeleiden van werk naar werk? Wij ondersteunen u graag!
Bekijk voor meer info de nieuwe website van het RMT: ZW Werkt door.

NetwerkenWerkt! viert 2-jarig jubileum
NetwerkenWerkt! oprichters Sylvia
Dekker (Werkom) en Liesbeth Kramer
(HVC) hebben afgelopen maand het 2-jarig
jubileum van het snelgroeiende
ondernemersplatform gevierd met een groots
evenement in het Zaantheater.
Het WSP is sponsor van NetwerkenWerkt! en
werkt sinds het ontstaan nauw samen met het platform. Zo begeleiden en
trainen wij werkzoekenden die zichzelf ten overstaan van het netwerk
willen pitchen.
In twee jaar tijd is het platform uitgegroeid tot hét landelijke netwerk voor
werkgevers. Via het netwerk zijn inmiddels al meer dan 350 matches tot
stand gekomen. Regio Zaken heeft onlangs een interessant artikel over
NetwerkenWerkt! gepubliceerd, lees het volledige artikel hier.
Wilt u ook deelnemen aan dit steeds groter wordende netwerk? Bezoek
voor meer info de website van Netwerken Werkt!

Bustour langs Zaanse productiebedrijven
Het WSP is altijd op zoek naar nieuwe manieren
om werkgevers kennis te laten maken met
gemotiveerde werkzoekenden. Aangezien wij in
oktober deelnemen aan Waterland Werkt,
organiseren wij dit jaar geen Markt voor Werken
en Leren. In plaats daarvan zijn wij een heuse
WSP Werken en Leren Bustour aan het
voorbereiden!
Op dinsdag 12 juli hebben we daarom een pilot georganiseerd, waarbij
werkzoekenden middels een bustour een kijkje in de keuken konden
nemen bij verschillende Zaanse productiebedrijven, waaronder Multitubes
BV, Kuehne + Nagel en JS Cacao. Na afloop hebben wij veel positieve
reacties ontvangen en we willen dit concept graag aan andere branches
gaan aanbieden.
Heeft uw bedrijf interesse om een kijkje in eigen keuken te geven en op
een laagdrempelige manier kennis te maken met werkzoekenden? Neem
dan contact met ons op via info@wspzw.nl of bel 085 400 7475.

Een visitekaartje afgeven

Interesse in onze dienstverlening?
Het Werkgevers Servicepunt
ontzorgt werkgevers in hun
zoektocht naar personeel.
Werkgevers worden ondersteund bij
de werving en selectie van
kandidaten en met coaching van
werknemers tijdens het werk. Het
WSP helpt werkgevers bij vragen
over subsidies, proefplaatsingen,
werkleertrajecten, regelingen en het
aannemen van personeel.
Wilt u een vacature plaatsen in onze
veelbekeken Vacaturekrant? Of heeft u interesse om als werkgever deel te
nemen aan onze online én offline Meet & Greet's of Banenmarkten? Voor al
deze vragen bent u bij het WSP aan het juiste adres.
Neem contact met ons op via info@wspzw.nl of bel 085 400 7475.

WSP Zaanstreek-Waterland
Telefoon: 085 400 74 75
(ma t/m vr 08:30 tot 17:00)
E-mail: info@wspzw.nl
Website: wspzaanstreek-waterland.nl
Volg ons op:
LinkedIn , Facebook, YouTube
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u uzelf hier afmelden.
Ook kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@wspzw.nl toe aan uw adresboek.

