DIENSTVERLENING

Personeel
Advies wet- en regelgeving
Sociaal Ondernemen
Waarom Podium24?
Onze overtuiging? Talent is er meer dan genoeg, kansen creëren we samen! Sinds 2012 verstevigen wij als Podium24 de
samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen en helpen we werkzoekenden aan het werk. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Waarom kiezen voor Podium24?
1.

2.
3.

Wij kennen onze doelgroep én de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van wet- en
regelgeving als geen ander. We weten wat er nodig én mogelijk is om uw vacature in te vullen. Na
een uitgebreid screening-proces stellen wij de beste kandidaten aan u voor, samen met een advies
over de voor u meest gunstige constructie. Rekening houdende met subsidie- en bijscholingsmogelijkheden,
tot en met het (op verzoek) volledig wegnemen van uw werkgeversrisico.
Wij hebben de meest uitgebreide databank van potentiële kandidaten (vanuit de Participatiewet) voor uw
vacature! Door onze nauwe samenwerking met gemeenten zit er niemand korter op de bron dan wij.
Na plaatsing blijven we onze kandidaten volgen, coachen en ondersteunen waar gewenst en mogelijk. Ons
verdienmodel is gericht op lange-termijn succes en daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel
onze kandidaat als u als werkgever tevreden bent én blijft.

Onze diensten:
Hebben wij voor u een geschikte kandidaat gevonden, dan bieden wij 4 mogelijkheden:
Directe bemiddeling
U neemt de kandidaat in dienst, inclusief alle rechten en plichten die daarbij horen. Podium24 blijft vanaf de zijlijn meekijken
en ondersteunt en adviseert waar gewenst en mogelijk.
Uitzenden met uitzendbeding
De meest flexibele vorm van uitzenden, ideaal bij opdrachten van tijdelijke duur. Podium24 biedt u de mogelijkheid tot het
verleggen van het werkgeversrisico en u betaalt alleen voor de productieve uren.
Uitzenden zonder uitzendbeding (ook wel detacheren genoemd)
Een ideale constructie, wanneer u werknemers voor bepaalde tijd nodig heeft. U heeft als werkgever meer verplichtingen,
maar daarmee ook meer zekerheid. Podium24 biedt u ook hier de mogelijkheid tot het verleggen van het werkgeversrisico.
Gesubsidieerd detacheren
De kandidaat wordt gedetacheerd vanuit Podium24 en het detacheertarief is gebaseerd op de loonwaarde van de kandidaat.
De werkgeversverantwoordelijkheid ligt bij Podium24. Neemt de toegevoegde waarde toe, dan daalt de subsidie.
HR Projecten
Uw bedrijf of branche kampt met krapte op de arbeidsmarkt en er is een kwalitatieve mismatch tussen uw vraag en het
aanbod? Podium24 gaat voor u op zoek naar gemotiveerde mensen en leidt deze (én desgewenst uw bestaande medewerkers!) op in samenwerking met gerenommeerde onderwijsinstellingen.

Werkwijze / kosten:
De tijd en moeite die nodig is om een geschikte kandidaat voor u te vinden, zien wij als een investering van onze kant. Slagen
wij daarin, dan worden er bij kandidaten afkomstig uit de participatiewet geen verdere kosten in rekening gebracht. Is de
kandidaat niet afkomstig uit de Participatiewet, dan wordt onze vergoeding versleuteld in het met u overeengekomen
uurtarief van de werknemer. Valt uw vraag niet onder onze reguliere dienstverlening maar kunnen wij u wel van dienst zijn,
dan dragen wij zorg voor een plan van aanpak inclusief prijsofferte ter akkoord, alvorens wij voor u aan de slag gaan.

Aan de slag!
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of
wenst u een persoonlijk advies? Kijk voor meer informatie
op www.podium24.nl of bel ons op (043) 3-50-60-70 en wij
maken er werk van!
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