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LAAT U VERRASSEN DOOR 
ONS AANBOD

ONZICHTBAAR TALENT IS EXTRA 
WAARDEVOL
Talent is niet altijd direct zichtbaar. 

Werkzaak Rivierenland biedt de helpende 

hand die soms nodig is om werkzoeken-

den en werkgevers bij elkaar te brengen. 

Veel werkgevers in de regio Rivierenland 

maakten de afgelopen twee jaar gebruik 

van de dienstverlening van Werkzaak. 

Deze werkgevers zijn enthousiast over 

de talenten die zij kregen. Voor Werkzaak 

is dit een reden om meer aandacht te 

vragen voor het onzichtbare talent. 

FILM OVER MENSEN DIE WILLEN 
WERKEN 
We maakten er een korte film over. De 

film brengt prachtig in beeld hoe zinvol 

het kan zijn om voorbij het eerste oordeel 

naar iemand te kijken. Wie dat kan heeft 

de mogelijkheid om zijn personeelstekort 

aan te vullen met onontdekte talenten. 

Bovendien is een medewerker via 

Werkzaak, extra gemotiveerd en bewust 

van zijn talent: ondanks of juist dankzij 

pech of tegenslag. Ons talent werkt graag 

voor u. 

Bekijk de film op

www.werkzaakrivierenland.nl/film

T 088 9375 000

E werkgevers@werkzaakrivierenland.nl

I www.werkzaakrivierenland.nl

Wilt u een accountmanager spreken of 

meer weten? Bel 088 9375 000 of lees

verder over onze dienstverlening op de 

site www.werkzaakrivierenland.nl

WERKZAAK RIVIERENLAND

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving of maakte het misschien wel zelf mee; pech of tegenslag  waardoor werken tijde-
lijk niet meer gaat. Wie dat meemaakte weet dat je dan in zo’n situatie een kans nodig hebt. Een kans om te laten zien wat je 
talent is. Een kans om weer mee te doen in de maatschappij. De kans is wederkerig. Het is ook een kans voor u als werkgever 

om een onverwacht talent te ontdekken en de toegevoegde waarde voor uw bedrijf te ervaren.  
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HART VOOR WERK 
We zetten ons in voor werkgevers die 

goed werkgeverschap vorm willen geven. 

Zoekt u nieuwe medewerkers en wilt u 

maatschappelijk betrokken ondernemen? 

Maak dan kennis met onze accountmana-

gers. Zij:

• Zijn meesters in het matchen van vraag  

 en aanbod, omdat ze weten om wie

 het gaat

• Zijn specialisten in wet- en regelgeving  

 en regelen subsidies

• Kennen alle ins en outs van 

 maatschappelijk ondernemen

• Nemen werkgevers werk uit handen

• Hebben hart voor werk  

WERKZAAK RIVIERENLAND ZOEKT VOOR U IN DE REGIO NAAR MEDEWERKERS 
DIE NAADLOOS PASSEN BINNENUW BEDRIJF OF ORGANISATIE

Accountmanager Chantal: ‘Ik vind dat 

iedereen die kan en mag werken, recht 

heeft op zinvol werk. Bij Werkzaak 

Rivierenland kan ik bijdragen om juist bij 

dat specifieke bedrijf, die mooie baan te 

vinden. Ik ben ervan overtuigd dat ieder 

mens over een talent beschikt dat zinvol 

is in onze maatschappij. En dat een werk-

gever openstaat voor dit soort talenten. 

Doet u ook mee?’

Instructies voorafgaand aan de filmopname


