Ervaren kracht
Starter

Eigenaar Tom Keet:

Wie zijn wij?
Bureau Kooimeer is sinds 1999
specialist in het uitzenden
van ervaren en gekwalificeerd
personeel: werknemers waarop
u kunt rekenen.
Bureau Kooimeer beschikt over
een groot en gevarieerd aanbod van uitzendkrachten met
een behoorlijke dosis werk- en
levenservaring. Wij vinden
namelijk dat u moet profiteren
van de inzet van gekwalificeerde
uitzendkrachten. Onze uitzendkrachten hebben ervaring in alle
sectoren van het bedrijfsleven,
bij de overheid, in de zorg en bij
non-profitorganisaties.

Gecertificeerd
Wij beschikken over het SNA-keurmerk
(NEN 4400-1en NEN 4400-2); dé norm
voor betrouwbaarheid binnen de uitzendbranche. Bureau Kooimeer is lid van
de NBBU; de brancheorganisatie voor
uitzendbureaus.

De voordelen van
ervaren krachten
Steeds meer bedrijven ontdekken de
voordelen van ervaren arbeidskrachten. Dat is ook niet gek, want juist
deze arbeidskrachten zijn gemotiveerd, loyaal en betrouwbaar.

Wij onderscheiden ons van andere
uitzendbureaus door de grote mate van
betrokkenheid bij onze opdrachtgevers
en kandidaten.
Wij hebben een groot netwerk opgebouwd, zijn aangesloten bij een aantal
ondernemersverenigingen en kennen de
omgeving goed. Daardoor is onze aanpak persoonlijk en kunnen wij resultaatgericht werken.

Wat doen wij?
Bureau Kooimeer is trots op de
bemiddeling van ervaren werknemers.
Zij begeleiden vaak jongere
arbeidskrachten en hoeven niet
meer te worden ingewerkt. Veel
van onze ervaren arbeidskrachten zijn ook bereid om wisselende werktijden te hanteren;
zij zijn dikwijls niet meer gebonden aan de zorg voor kinderen.
Kortom: onze werknemers zijn
flexibel inzetbaar en bieden een
schat aan kennis en ervaring!
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Uitzenden
Heeft u een vacature en bent u op
zoek naar een ervaren, gekwalificeerde arbeidskracht? Wij selecteren
zorgvuldig de uitzendkrachten die aan
uw functieomschrijving voldoen. Ook
detacheren is mogelijk.
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Persoonlijke
payrolling
Wilt u geen administratieve en contractuele verplichtingen? Dan kunt u
kiezen voor onze persoonlijke payrolling. U loopt geen risico en u hoeft
zich niet te richten op contracten,
pensioen of ziekteverzuim; die zaken
regelt Bureau Kooimeer voor u.
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Werving en selectie
Bent u op zoek naar vast personeel?
Bureau Kooimeer neemt u het werving- en selectieproces uit handen.
Wij gaan op zoek naar de geschikte
kandidaat voor uw functie. Ons vak.
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Pool management
Wilt u uw werkpieken opvangen met
ervaren, ingewerkt personeel? Dan
regelt Bureau Kooimeer dat voor u.
Onze mensen weten wat er van ze
wordt verwacht.

Goed om te weten!
ü Samenwerking met
Von Faber Consult

Bij vragen en/of opdrachten op het gebied
van outplacement, loopbaanbegeleiding
en stress & burn-outbegeleiding werkt
Bureau Kooimeer nauw samen met de
loopbaanprofessionals van Von Faber
Consult. De teamgerichte aanpak is
persoonlijk, concreet en resultaatgericht.

ü Outplacement en

re-integratietraject
tweede spoor

Is er sprake van (dreigend) ontslag? Dan
begeleiden Bureau Kooimeer en Von
Faber Consult uw medewerker in de
zoektocht naar een passende baan buiten
uw organisatie. Dat doen wij door een outplacementtraject. Is uw werknemer ziek
en bent u op zoek naar een functie voor
die werknemer buiten uw organisatie?
Dan verzorgen wij het re-integratietraject
tweede spoor.

lid van brancheorganisatie

Laag ziekteverzuim
Het ziekteverzuim van de uitzendkrachten van Bureau Kooimeer is
zeer laag.
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ü Personeelsdienst
Heeft u personeelsadvies nodig? Bureau
Kooimeer werkt samen met professionele
partners als het gaat om personeelsvraagstukken.

Meer weten?
Bel: 072 - 820 03 28
Mail: info@bureaukooimeer.nl
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Wat zeggen
werkgevers?
Helioskoop maakte vanwege de overgangssituatie naar Passend Onderwijs
gebruik van uitzendkrachten van
Bureau Kooimeer om het vertrek van
vaste krachten op te vangen.
De ambulant begeleiders die via
Bureau Kooimeer werden geplaatst,
bleken stuk voor stuk betrokken en
kundige vervangers. Door hun inzet
bleef de kwaliteit van de begeleiding
hoog. Heliomare maakt inmiddels
langdurig gebruik van onderwijskrachten van Bureau Kooimeer.

Leks Eppink
Waarnemend directeur ambulant
begeleiders Helioskoop

Wij hebben de samenwerking met
Tom als zeer prettig ervaren. Tom
heeft tijdens de periode dat de
kandidate als uitzendkracht bij ons
werkzaam was, regelmatig contact
met ons gehad. Hij heeft haar ook
bij ons op de werkplek bezocht. Het
directe contact met Tom en de adequaatheid van zijn handelen spreekt
ons zeer aan en wij bevelen Tom en
zijn onderneming Bureau Kooimeer
dan ook aan iedereen aan!

Wat zeggen
werknemers?
Tom Keet van Bureau Kooimeer is een
echte topper. Na een periode van vijf
weken was ik, als 58-jarige, al weer
werkzaam als manager Operations bij
een ICT-organisatie in de zorg.

Frans
Stefan
Administratiekantoor Hink

Ik zat al bijna bij de pakken neer toen
ik een advertentie zag van Bureau
Kooimeer. Bij de meeste uitzendbureaus
was mijn leeftijd geen reden tot enthousiasme, ondanks mijn werkervaring.
Al binnen een paar weken kreeg ik een
baan aangeboden die precies bij me
past!

Nel

Aangenaam!
Bureau Kooimeer, hét uitzendbureau voor mensen met werkervaring, bedient Noord-Holland
en bestaat uit een professioneel
team: eigenaar Tom Keet en
recruiters Henk van Zadelhoff
en Petra van Empelen.
Tom en zijn team kennen
Noord-Holland goed en doen
graag extra moeite voor een
duurzame, plezierige relatie
met zowel werknemers als
werkgevers.

Het kantoor van Bureau Kooimeer is
gevestigd in het Victory Office Center
en kijkt uit op het AFAS stadion.
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1823 KN Alkmaar
072 - 820 03 28
info@bureaukooimeer.nl
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