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Maakt werken mogelijk!
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U zoekt gemotiveerde werknemers voor uw bedrijf? U heeft (tijdelijk) werk,
maar niet de ruimte en/of mensen om het uit te voeren? Loopt de samenwerking
tussen u en uw medewerker niet zoals u zou willen en u vraagt zich af welke
stappen te nemen? Neem contact op met IMpact. Wij helpen u het werk mogelijk
te maken!

Uw wens, onze match
U zoekt gemotiveerde werknemers
voor uw bedrijf, in dienst of op basis
van detachering? Dan is IMpact voor
u de partij om mee samen te werken.
Wij bieden werknemers in een groot
aantal vakgebieden. Van productiewerk
en technische montage tot aan
groenonderhoud, retail, logistiek,
receptie, schoonmaak, catering en
administratie. Omdat de werknemers
bij ons in huis werkervaring hebben
opgedaan, kennen we hen als geen
ander. Of het nu gaat om het inzetten

van een individuele werknemer of een
groep, op detacheringsbasis of met
behoud van uitkering? Uw wensen, ook
financieel, matchen wij met de juiste
werknemer(s) en de beste contractvorm.
Door onze jarenlange ervaring geven
we als geen ander invulling aan de
wet- en regelgeving van de Sociale
Zekerheid en weten we wat de kansen
zijn. Kies voor IMpact en kies voor de
juiste match. En, tegelijkertijd kiest u
voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

Kies voor de juiste match

U heeft (tijdelijk) werk? IMpact
ondersteunt!
U heeft werk voor langere of korte tijd,
maar niet de ruimte en/of mensen om
het uit te voeren? IMpact kan u werk
uit handen nemen op tal van gebieden.
Van productiewerk, groenonderhoud,
in- en verpakken van materialen tot
complexere technische montage. U kunt
het werk bij ons in huis laten uitvoeren,
maar wij kunnen ook onze werknemers
op uw locatie laten werken. Wilt u onze
werknemers zelf aansturen of laat u
dat liever door ons doen? Maatwerk is
mogelijk. Samen met u kijken we hoe we
het beste invulling kunnen geven aan uw
wensen. Wij hebben alle voorzieningen
in huis om voor u snel aan de slag te
gaan.

IMpact werkt
De samenwerking tussen u en uw
medewerker loopt niet zoals u het
zou willen. U vraagt zich af hoe hierin
verbetering aan te brengen. IMpact
denkt graag met u mee! Samen
met u en uw werknemer kijken we
wat de mogelijkheden zijn. Soms is
jobcoaching het juiste middel, maar
ook kan het nodig zijn een tweede
spoor- of outplacementtraject in te gaan.
Eventueel kunnen wij ook op onze eigen
locaties een belastbaarheidsonderzoek
in een werksetting houden om vast te
stellen waar de kansen en kracht van uw
medewerker liggen. Mede door onze
ervaring in de arbeidstoeleiding en in
de arbeidsmarkt zijn we goed in staat
medewerkers te plaatsen in passende
banen.

Over IMpact
IMpact is dé organisatie die maatschappelijk invulling geeft aan alles wat te maken
heeft met werk in de regio Kampen en Dronten. Het is onze kracht mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt of tot een werkgever de gewenste arbeidsvaardigheden
te leren én aan het werk te helpen. Om dit mogelijk te maken werken wij samen
met partners, zoals de gemeenten Kampen en Dronten, het UWV, scholen,
zorginstellingen en het bedrijfsleven.
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Waarom IMpact?
●

Onze jarenlange ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
gewenste arbeidsvaardigheden te leren én aan het werk te helpen.

●

Wij kennen onze werknemers en weten hoe zij optimaal werken.

●

Wij blijven de werknemers begeleiden op hun nieuwe werkplek, zodat de match
optimaal blijft.

●

Onze eigen trainingshal en ons werkleerbedrijf in huis voor het onderzoeken van
de loopbaanmogelijkheden van werknemers. Zo begeleiden wij hem of haar naar
een passende nieuwe werkplek.

●

Onze jarenlange ervaring in productiewerkzaamheden van de werkleiders.

●

Onze kennis van de (veranderende) wet- en regelgeving van de Sociale Zekerheid.

●

Onze snelle inzetbaarheid; alle voorzieningen zijn aanwezig om snel aan de slag
te gaan, soms al binnen dezelfde dag. Wij ontzorgen u!

●

Uw zorg om quotumregeling lossen wij voor u op.

●

Samenwerken met IMpact = invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

Meer informatie
Werken en leren gaan bij IMpact hand in hand.
Samen met u maken wij werken mogelijk.
Wilt u meer weten wat IMpact voor u kan
betekenen? Neem contact op met ons accountteam
via 038 331 59 44 of info@impact.nl. Graag tot ziens!

IMpact Kampen
Gildestraat 1
8263 AH Kampen
T: 038 331 59 44
IMpact Dronten
De Boorn 15
8253 RA Dronten
T: 0321 32 85 60
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