- U i t n o d i g i n g In Between Café Maarssen
‘Het netwerkcafé voor werkzoekenden en opdrachtzoekenden’

Donderdag 12 november 2020 9:00 – 12:00 uur

Het In Between Café Maarssen is dé ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en opdrachtzoekenden.
In verband met de Corona-maatregelen van de Overheid kunnen wij in de Bibliotheek te Maarssen-Dorp
maar een beperkt aantal mensen toelaten, nl. 15 in totaal. Je bent van harte welkom, wel stellen wij
aanmelden verplicht via dit >>Aanmeldingsformulier<< .
Bij binnenkomst en tijdens het rondlopen in de bibliotheek is het dragen van een mondkapje verplicht.
.

.

“Werken via een uitzendbureau”
Sander van Nimwegen is vestigingsmanager van PDZ
Uitzendbureau te Utrecht. Hij neemt je graag mee in de
mogelijkheden die er zijn als je via een uitzendbureau wilt
gaan werken en wat dit voor je kan betekenen.

Dit doen ze o.a. door het voeren van loopbaangesprekken
met kandidaten en door opdrachtgevers inzicht te geven
in de in- en uitstroom binnen hun organisatie. PDZ
Uitzendbureau kent geen vaste formules en processen,
maar hanteert een flexibele en proactieve aanpak waar
persoonlijk contact voorop staat.

PDZ richt zich al 43 jaar in haar dienstverlening op de
segmenten Administratief, Medisch, Industrie en Techniek.
Zij bieden een volledig pakket diensten voor flexibele
arbeid waaronder Uitzenden, Detacheren en Payrolling.
Aanvullend daarop kunnen zij ondersteuning bieden bij
vacatures met een permanent karakter en hebben ze
aantoonbare ervaring met het vervullen van de rol als
makelaar. Voor sommige opdrachtgevers treden zij op als
inhouse-uitzendbureau.

Zij zijn ervan overtuigd dat ruimte voor groei en
ontwikkeling niet alleen waardevol voor een werknemer is,
maar juist ook voor de werkgever. Daarom biedt PDZ
Uitzendbureau opleidingen en cursussen voor
uitzendkrachten. Scholing vergroot niet alleen de kansen op
de arbeidsmarkt, maar creëert ook meer plezier in het werk
en binding met een baan en organisatie. En dát zorgt weer
voor proactieve en gemotiveerde werknemers. Zo worden
men beter van elkaar.

De PDZ-vestiging in Utrecht is gevestigd in Winkelcentrum
Terwijde en is één van de 14 vestigingen in de Randstad en
Flevoland. In deze vestiging is een team van 5 personen
aanwezig, welk zich inzet om de arbeidsmarktpositie voor
zowel de kandidaat als de opdrachtgever te verbeteren.

Indien je naar aanleiding van de workshop meer wilt
weten over de concrete mogelijkheden die PDZ te bieden
heeft, dan maakt Sander van Nimwegen graag een
persoonlijke afspraak.
We raden je aan om je C.V. mee te nemen.

Programma donderdag 12 november 2020
09:00 Inloop
09:30 Opening
09:45 Eerste ronde workshop
10:30 Koffie, koek en netwerken
10:45 Tweede ronde workshop
11:30 Gezamenlijke afsluiting en netwerken
12:00 Einde

Locatie

Bibliotheek Maarssendorp
Harmonieplein 2, 3603 CL Maarssen
E: inbetweencafemaarssen@gmail.com
W: www.inbetweencafe.nl/maarssen

Volg ons ook op:

Facebook
LinkendIn
Twitter
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Over In Between Café Maarssen

Waardebepaling achteraf

Onze maandelijkse bijeenkomst is iedere tweede
Donderdagochtend van de maand in de bibliotheek in
Maarssendorp. Het programma omvat een (wisselend)
aantal inspirerende workshops voor en (bij voorkeur)
door werkzoekenden en opdrachtzoekenden. Vanuit de
kernwaarden toegankelijkheid, verbinding en motivatie,
creëren we een platform met een dynamiek die mensen
inspireert en in beweging zet, zodat zij hun eigen unieke
kracht kunnen (her)vinden en daarmee de regie over hun
leven.

In Between Cafés worden georganiseerd door
vrijwilligers. We trachten gratis toegankelijke
workshops te realiseren die jou een meerwaarde
bieden. Er worden natuurlijk wel enige kosten
gemaakt; vooral vragen wij jou om, na afloop, af te
wegen wat deze bijeenkomst jou gebracht heeft. Je
kunt een financiële donatie doen in ons steentje maar
liever hebben we van jou een bijdrage in de vorm van
een workshop, hulp bij het organiseren van of van
bijdragen ervaren wij als een uiting van waardering
voor onze bijeenkomsten

Aanmelden voor de workshops of handje helpen via deze
link: >>Aanmeldingsformulier<<

In Between Café Maarssen
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe teamleden. Lijkt het je leuk om nieuwe ervaring op te doen, je eigen
kwaliteiten in te zetten, wij kunnen jouw hulp goed gebruiken - zeker als je veel ervaring met social media hebt! Het
vrijwilligerswerk voor het In Between Café staat goed op je CV; de vergaderingen en de bijeenkomsten gelden als een
sollicitatie voor het UWV.
Volg ons op:

Facebook,

LinkedIn,

Twitter

De bijeenkomsten van In Between Café Maarssen vinden plaats op de 2e donderdagochtend van de maand, in de
bibliotheek, Harmonieplein 2, 3603 BM Maarssen.
Je fiets kun je stallen in de rekken tegenover de bibliotheek.
Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte op de P van het Harmonieplein

