Maatschappelijk
betrokken
ondernemen
zonder gedoe
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Als ondernemer wilt u bouwen aan uw bedrijf.

Uw nieuwe werknemer, onze kandidaat

Samen met de mensen die bij u werken. En ja, daar mogen ook mensen tussen

AM match zoekt werk voor gemotiveerde mensen met een afstand tot de

zitten die meer ondersteuning nodig hebben. Als de klus maar geklaard wordt

arbeidsmarkt. Is iemand nog niet klaar om aan de slag te gaan? Dan volgt hij

en u kunt ondernemen zonder veel gedoe.

of zij een intensieve training bij AM match. Zo stomen we de kandidaat klaar
voor het werkveld.

Sinds 2015 geldt de Participatiewet, die kans op betaald werk biedt aan mensen
die wat meer ondersteuning in hun werk nodig hebben. Telt uw bedrijf 25
werknemers of meer? Dan bent u als werkgever verplicht bij te dragen aan de
gestelde doelstellingen. AM match helpt u bij het vinden van de juiste persoon,
voor de juiste baan en regelt het contact met alle instanties. We begeleiden u
als ondernemer hierbij zo lang als nodig is. Van kennismaking tot plaatsing en
begeleiding op de werkplek.
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Samen kijken we naar welke functie het best bij hem
of haar past. Wij zoeken de juiste match, zodat de
werknemer straks echt op zijn plek is en in uw organisatie
past. Match gevonden? Dan volgt een proefplaatsing,
met uiteindelijke doel: een werkplek bij u.
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Van kennismaking tot match

Over AM match

We maken kennis met u en uw bedrijf. Welke werkzaamheden moeten

AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,

gebeuren? Wat voor persoon past binnen uw bedrijf? Daarin zijn we realistisch:

Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samen met ondernemers maken

de functie moet passen bij wat de werknemer kan. Zodat uw klus geklaard wordt

we in deze regio de Participatiewet tot een succes en bieden we mensen

en de juiste match is gevonden.

die extra ondersteuning nodig hebben een kans op betaald werk. AM match
begeleidt werknemer en werkgever, met jobcoaching, advies op het gebied van

Onze jobcoach zorgt voor een soepel traject:

Daarom AM match

subsidies en financiële regelingen.

begeleiding voor u en uw werknemer op de werkplek

Meerdere kandidaten na zorgvuldige screening

hulp bij subsidies en financiële regelingen

Hulp bij subsidies en financiële regelingen

Interesse in een goede match?

optimale samenwerking en afstemming met de leidinggevende

Begeleiding door onze jobcoach tijdens het 		

Kijk op ammatch.nl wat we voor u kunnen betekenen.

binnen uw bedrijf

dienstverband

Of neem contact op met acquisiteur Judith Wullur,
via: 06 - 4335 6350 of wullur@ammatch.nl.
Locaties:

Wijkermeerstraat 36, Hoofddorp
Zanderij 29, Amstelveen

AM match heeft het PSOkeurmerk Trede 3|30+.

