Snel weer aan de slag
met hulp van ‘Senzer Tempo-Team’
Zo werkt het!
Uit jouw eerste contacten met Senzer blijkt dat jij tot de best bemiddelbare werkzoekenden van Senzer
behoort. Je hebt talenten. Dat is mooi. Daarom ga jij ondersteund worden door ‘Senzer Tempo-Team’.
Wij helpen jou om snel weer een baan te vinden. Je bent van harte welkom!

www.senzer.nl

‘Senzer Tempo-Team’ helpt je
om kansen te grijpen
Je eigen inkomen verdienen. Dat is ons doel.
Hoe? Door samen aan de slag te gaan met het
vinden van werk. ‘Senzer Tempo-Team’ biedt
jou de kans om gebruik te maken van onze
diensten, kennis en netwerk. Samen gaan we
werken aan jouw toekomst! Aan jou om deze
kans te pakken.
Wie zijn wij?
•	
Ilse van Belkom
(06 19 29 75 72, i.vanbelkom@senzer.nl)
•	
Marly de Laat

(06 12 06 49 92, m.delaat@senzer.nl)
•	
Marijke van Deursen
(06 81 95 40 88, m.vandeursen@senzer.nl)
•	
Nicole Warren
(06 41 64 48 85, n.warren@senzer.nl)

Wat kun jij van ons verwachten?
Natuurlijk is het vinden van werk bovenal jouw eigen
verantwoordelijkheid. Deze nemen wij niet van je over.
Maar we ondersteunen je er wel van harte bij.
Wanneer je bij ‘Senzer Tempo-Team’ terecht komt,
neem je deel aan een intensief programma.
Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
• Groepstrainingen: 1 dagdeel van 3 uur per week.
• Individuele gesprekken.
• 6 maanden contact na het vinden van werk.

Afspraakbevestiging
Dag:
Datum:
Afspraak met:

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44
e. info@senzer.nl
www.senzer.nl

We denken mee in jouw mogelijkheden
om aan de slag te komen
•

We zijn alert op vacatures en wijzen jou hierop.

•	
Wij creëren mogelijkheden en kansen voor je via

ons grote netwerk van werkgevers en bedrijven.
•	
Wij geven je tips en suggesties en zijn jouw
aanspreekpunt.
•	
Wij zetten - samen met jou - alles op alles om je
zo snel mogelijk aan een baan te helpen.

Wat verwachten wij van jou?
Wat verwachten we van iemand die zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt in het vinden van werk?
•	
Je bent aanwezig bij de groepstrainingen.
•	
Je zorgt dat zaken als kinderopvang, persoonlijke
afspraken etc. niet in de weg staan om te gaan werken.
•	
Je vindt het logisch om jouw contactpersoon op de
hoogte te houden van jouw zoektocht naar werk. Je
bespreekt niet alleen wat goed gaat, op welke vacatures
je hebt gereageerd en welke sollicitaties je hebt lopen,
maar ook waar je moeite mee hebt en waar je bij
geholpen zou willen worden. Wij denken erg graag met
je mee en ondersteunen je daar waar mogelijk.
•	
Je bent goed bereikbaar via email en telefoon!

Passend werk
•	
‘Senzer Tempo-Team’ werkt onder de Participatiewet.
Volgens de Participatiewet is ‘elk werk passend’.
Dit betekent dat je elk werk dat je aangeboden krijgt
ook moet accepteren.
•	
Voor vragen over jouw uitkering, kun je terecht bij jouw
Specialist Uitkeringen.

