Eén aanspreekpunt voor werkgevers in de regio
Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam creëert samen met ondernemers slimme
oplossingen voor arbeidsvraagstukken in de regio. Als netwerk van alle partners op het gebied
van werk zoeken we de oplossing voor jouw vraag. We vinden manieren om flexibel personeel in
te zetten, medewerkers op te leiden of om te scholen. Om jou als werkgever met je personeel te
ondersteunen kunnen we coaching, scholing en andere middelen inzetten. Van onze dienstverlening
kun je kosteloos gebruikmaken.

Dit regelen we voor je

Voordelen

RWC Groot-Amsterdam brengt je personeelsbehoefte in
kaart en geeft strategisch advies in een persoonlijk gesprek.
We denken mee, ondersteunen en begeleiden met:

1

De juiste kennis en skills
Hebben je medewerkers (nog) de skills die nodig zijn voor het
werk in je bedrijf? Wij kunnen helpen met reskilling, om- en
bijscholing. Zo kunnen huidige medewerkers mogelijk ook
ander werk voor je gaan doen.

2

Slimme oplossingen
Samen met ondernemers, overheden, opleiders en andere
partners in de regio werken we aan slimme oplossingen.
Misschien zijn er wel werkgevers met mensen (te veel) waar
jij naar op zoek bent. Wij verbinden, denken mee en helpen bij
het creëren van scholingsmogelijkheden en collegiale in- en
uitleenconstructies van medewerkers.

3

Verantwoordelijk werkgeverschap
Voorkom dat medewerkers die je moet laten gaan in een
uitkering komen. Wij kunnen hen helpen met onder andere
loopbaancoaching, om- of bijscholing, sollicitatietraining en
het zoeken naar een nieuwe baan. Ook geven we advies over
subsidies en andere middelen die je kunt inzetten.

W
 e ontzorgen en begeleiden. 		
Onze dienstverlening is kosteloos.
A
 ctuele informatie over de regionale
arbeidsmarkt en advies over hoe je hier
als werkgever zo goed mogelijk op kunt
inspelen
E
 en maatwerkoplossing en (extra)
wervingskanaal om personeel te vinden
T
 oegang tot een groot netwerk van
werkgevers, opleiders en overheden in
de regio
E
 n manier om invulling te geven aan
verantwoordelijk werkgeverschap

Aan de slag
Maak een afspraak met een van
onze adviseurs. Bel 020 – 25 27 029
van maandag t/m vrijdag tussen
09.00 en 17.00 uur. Mail naar info@
grootamsterdamwerktdoor.nl. Of kijk op
www.grootamsterdamwerktdoor.nl

Wat je personeelsvraag ook is, we helpen je altijd verder.

Partners van Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam:
Gemeenten, VNO-NCW, MKB-Amsterdam, UWV, leer-werkorganisaties, vakbonden, Werkgeversservicepunt (WSP), opleidingsinstituten en anderen.

