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Werving & selectie: goede
kandidaten, tijdelijk of vast

Op zoek naar een geschikte kandidaat? Die hebben we snel voor u gevonden. WSP Haaglanden
is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen gemeenten en UWV. Samen helpen we werkgevers
bij het invullen van vacatures. Samen hebben we een breed bestand met potentiële werknemers
die hard op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Wij vinden de juiste kandidaten voor u die
supergemotiveerd zijn om aan de bak gaan. Gun ze die kans.

Geschikte kandidaten
Heeft u een openstaande vacature? Dan hebben
wij de juiste mensen. Onze bemiddeling is geheel
kosteloos. Bovendien hebben we een zeer goed
beeld van de werkzoekenden in uw regio en kennen
we hun kwaliteiten. Kandidaten van elk niveau,
van elke leeftijd en binnen elke branche. Of het
nu gaat om een functie bij de hovenier om de
hoek, of bij een internationaal opererend logistiek
bedrijf. Wij hebben ervaring met veel sectoren en
weten geschikte kandidaten te vinden en zo nodig
goed voor te bereiden op hun functie.

Kwaliteiten en eigenschappen
Zodra wij weten wat uw vacature inhoudt, gaan
we gericht op zoek naar kandidaten met de juiste
kennis en vaardigheden. We letten er op dat de
geselecteerde kandidaten passen in het team
waarin ze aan de slag mogen. We kunnen u goed
helpen als u een functie beschikbaar wilt stellen
voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt
of met een arbeidsbeperking. Deze kandidaten
zijn hard op zoek naar werkgevers die hun sociale
hart willen laten spreken. Voor die kandidaten
gelden vaak goede regelingen om u inhoudelijk
en financieel te steunen bij deze stap.

Kies voor kwaliteit en
gemak. Kies voor WSP
Haaglanden als u goede
werknemers zoekt

Met een proefplaatsing
kunt u een kandidaat
echt leren kennen. En de
kandidaat krijgt de kans
om zich te bewijzen in de
praktijk met behoud van
uitkering

Veilig beginnen

Werving en selectie in het kort

Wilt u best iemand met een uitkering in dienst
nemen maar aarzelt u nog? Ook voor mogelijke
risico’s gelden verschillende regelingen. Voor
iemand met een arbeidsbeperking kunt u bijvoor
beeld een proefplaatsing aanvragen. U hoeft uw
nieuwe werknemer voor een afgesproken periode
geen loon te betalen. Hij of zij behoudt in die
periode het recht op een uitkering. Zo kunt u rustig
met elkaar kennis maken en aan elkaar wennen.
De lengte van de proefplaatsing hangt af van de
situatie van de kandidaat en de ervaring met
de aangeboden functie. Hoe korter, hoe beter
natuurlijk. Deze mensen willen graag zelf hun geld
verdienen.

•	Wij hebben een groot bestand met mensen die
heel graag aan de slag willen.
•	Het hele traject van werving en selectie nemen
wij u kosteloos uit handen.
•	Wij kunnen een kandidaat ook echt klaar
stomen voor een functie door gericht scholing
en begeleiding te geven.
•	Tijdens werving en selectie houdt u contact
via uw vaste WSP-accountmanager.
•	Een proefplaatsing is een veilige manier om
een kandidaat goed te leren kennen zonder
dat u enig risico loopt.

Loonwaardemeting en aanvulling
salaris
Wilt u iemand met een verminderde arbeids
productiviteit als gevolg van een handicap of ziekte
aannemen? Dan laten wij een gecertificeerde
loonwaardemeting uitvoeren door één van onze
specialisten. Zij kijken hoe hoog de productiviteit
is ten opzichte van een ‘gezonde’ collega. Is die
productiviteit bijvoorbeeld 70% dan betaalt u ook
maar 70% van het salaris. De overheid vult het sala
ris vervolgens aan tot 100% van het minimumloon.
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WSP Haaglanden

Bellen dus!

WSP Haaglanden is het contactpunt voor alle
arbeidsvraagstukken van werkgevers in de regio. Wij
helpen u aan geschikte kandidaten. We zoeken en
plaatsen ze. Zo nodig zorgen we ook voor goede
begeleiding waarbij we rekening houden met hun
mogelijkheden. Wij regelen het voor u. Geheel kosteloos.

Nieuwsgierig wat WSP Haaglanden voor u kan
betekenen? Ga eens in gesprek met een van onze
accountmanagers. Zij kennen de kandidaten en zijn goed
op de hoogte van alle regelingen waar u gebruik van kunt
maken. En u zult zien dat het gemakkelijker is dan u denkt
om iemand dolgelukkig te maken met een baan.

