Werk voor
iedereen
Ook voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt

Iedereen verdient een kans. Ook in uw bedrijf. Samen vinden we de beste
match: u een nieuwe medewerker, onze kandidaten een baan.
Er is niets zo mooi als iemand een kans geven in uw bedrijf. Maar waar vindt u de juiste werknemer?
Hoe regelt u subsidies? En hoe zorgt u voor de juiste begeleiding voor uw werknemer? Lastige vragen
voor een werkgever. AM match is er om u daarbij te ondersteunen.

Win-winsituatie
Onze kandidaten willen graag aan het werk, maar vinden bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking
niet snel werk. U zoekt een medewerker? Dat past! Maar niet iedere medewerker past in uw functie.
En niet iedere medewerker heeft dezelfde kennis, vaardigheden en ervaring. Daarom gaan we graag
met u in gesprek. Samen vinden we de beste match.

De beste match
Op de achterkant van deze folder leest u hoe we in 6 stappen een
nieuwe werknemer vinden; van verkenningsgesprek en zo nodig
proefplaatsing, tot het werk met begeleiding en ondersteuning
van onze jobcoach zolang als nodig. Heeft uw bedrijf zelf een
jobcoach? Geen probleem, wij ondersteunen uw jobcoach graag.
Samen werken we aan perspectief – voor u en onze kandidaten.

Over AM match
AM match werkt namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. We zijn specialisten in
re-integratie, jobcoaching, subsidies en financiële regelingen. AM match
begeleidt al 65 jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het
vinden van werk. Op dit moment begeleiden we ruim 600 mensen vanuit
de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet.

Daarom AM match
•

Een of meerdere gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten

•

Eén jobcoach die al uw vragen beantwoordt

•

Begeleiding vooraf en tijdens het dienstverband, zodat de match ‘blijft’

•

Hulp bij subsidies en financiële regelingen

AM match heeft het
PSO-keurmerk Trede 3|30+

Verkenningsgesprek?
Neem contact met ons op via:
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Een nieuwe
werknemer
in 6 stappen
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Zo vinden we samen de juiste match

Verkenningsgesprek
We leren elkaar kennen
en bespreken de
mogelijkheden tot
samenwerking.
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Eerste screening
Welke kandidaten passen het beste bij uw bedrijf
en vacature? Wij gaan op zoek naar de beste match
en maken een eerste selectie.

Kennismaken
U maakt kennis met de kandidaat.
Wat zijn zijn/haar mogelijkheden en
talenten? Past hij of zij in uw team?
Welke begeleiding en/of aanpassing is
nodig? Wij helpen u hierbij. U bepaalt
of de kandidaat past in uw bedrijf.
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(Proef)plaatsing
U maakt kennis met de jobcoach. Hij is uw contactpersoon
tijdens en na de (proef)plaatsing. Bovendien onderhoudt hij
intensief contact met de kandidaat en collega’s, als dat nodig is.

Na proefplaatsing
Proefplaatsing geslaagd? Gefeliciteerd, u heeft een match!
Nu is het tijd om de subsidies, het contract en andere zaken in
orde te maken. Geen zorgen, onze jobcoach helpt u daarbij.
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Duurzaam aan het werk
Onze jobcoach houdt afstand als het
kan, en is betrokken en dichtbij als
dit nodig is. Verandert er iets, heeft u
een vraag of is er begeleiding nodig?
Dan staan wij voor u klaar.

Wilt u weten welke aanpak bij u past? Maak een afspraak.
We adviseren u graag over de mogelijkheden.
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