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Maatschappelijk
verantwoord en
flexibel:
Ro@Work

In de huidige economie moet u snel in kunnen
springen op veranderingen in de markt.
Ro@Work biedt een uitzendconstructie op maat
en werkt samen met Randstad. Met de flexibele
uitzendconstructie van Ro@Work bespaart u
geld én onderneemt u maatschappelijk
verantwoord. U kunt op deze manier ook uw
social returnverplichting invullen.
WerkgeversServicepunt Rijnmond helpt u graag.
Zo werkt het
• Ro@Work heeft geen winstoogmerk. Onze winst is het
creëren van kansen voor mensen op de arbeidsmarkt.
Door het verlagen van de kosten aan uitkeringen, blijft
er geld over dat op andere manieren in Rotterdam
geïnvesteerd kan worden.
• Ro@Work biedt u een uitzendconstructie op maat.
U heeft geen langlopende verplichting, maar helpt
onze kandidaten wel met een eerste stap op weg naar
een baan. Als het goed bevalt, kunt u de kandidaat in
dienst nemen, zonder een overnamefee.
• We beschikken over diverse opleidings- en
begeleidingsinstrumenten. In overleg kunnen we ook
leerwerktrajecten ontwikkelen. Zo kunnen we altijd
arbeidskrachten leveren die aan uw specifieke wensen
voldoen.
• Eén van onze experts gaat met u in gesprek om de
wensen voor invulling van uw vacature te
inventariseren. Vervolgens gaan wij op zoek naar
een passende match en dragen wij één of meerdere
kandidaten aan u voor. Is de kandidaat geschikt, dan
bespreken we de arbeidsvoorwaarden. Randstad
regelt de verloning en administratie.

Uw voordeel
• Kosteloos advies, bemiddeling en begeleiding van
WerkgeversServicepunt Rijnmond.
• Invulling geven aan uw social returnverplichting
• Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel tegen een
aantrekkelijk tarief.
• Geen financiële risico’s: u betaalt geen wervingskosten
en zit niet vast aan een verplichting.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aan de slag
Wij denken mee over oplossingen binnen uw organisatie.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via
010-4020590 of e-mail met roatwork@rotterdam.nl
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WerkgeversServicepunt Rijnmond

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een
samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten, onderwijsinstellingen en
kenniscentra uit de arbeidsmarkt regio
Rijnmond. Samen bundelen wij onze
krachten om u als werkgever zo goed
mogelijk te adviseren en ondersteunen
bij uw personeelsvraagstukken.
WerkgeversServicepunt Rijnmond biedt
u een vast contactpersoon die samen
met u uw vraag helder en duidelijk in
kaart brengt. Of het nu gaat om werving
en selectie, het uitbesteden van
werk(zaamheden) of de invulling van
sociale voorwaarden zoals uw
Social Returnverplichting of het voldoen
aan de Participatiewet.
HetbWerkgeverServicepunt Rijnmond
werkt met u samen aan uw
personeelsplanning.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Eén contactpersoon
• Een groot bestand met divers
personeel
• Kosteloze dienstverlening
• Informatie over subsidies en
regelingen
• Ondersteuning bij MVO

U kunt ook bij ons terecht voor advies en informatie over:
•
•
•
•
•

Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal
Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)
Werving en Selectie vast personeel
Arbeidsmarktinformatie
Productie uitbesteden en terughalen
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