Nieuwe kansen voor personeel

Praktijkleren geschikt voor jouw bedrijf?

Medewerkers met meer zelfvertrouwen. Opleiden
volgens eigen inzicht, in je eigen bedrijf. Leren op
maat én op verschillende niveaus. Doe mee met
Praktijkleren en bied huidige én toekomstige
medewerkers de kans op een praktijkverklaring!

Praktisch personeel nodig of investeren in het opleiden van
je team? Ben je maatschappelijk betrokken en een erkend
leerbedrijf, of wil je dat graag worden? Dan is Praktijkleren
geschikt voor jouw bedrijf! Praktijkleren is het behalen van
een of meer onderdelen van een mbo-opleiding. Het is
geschikt voor een brede groep werkenden én werkzoekenden
zonder startkwalificatie en kan op de individuele situatie en
behoefte worden aangepast.
Aan dit traject zijn tot eind 2021 geen kosten verbonden.

Voordelen voor jou als werkgever:
 ntwikkel jouw medewerkers en bedrijf
O
Vergroot de betrokkenheid en inzetbaarheid
van medewerkers
Vind gekwalificeerd personeel
Leid zelf nieuw personeel op, met een landelijk
erkende verklaring
Bied een kans aan gemotiveerde werkzoekenden
Krijg snel inzicht in de kwaliteit en (vak)vaardigheid
van een kandidaat

Praktijkleren kan in elke branche worden
ingezet, o.a. in:
Horeca
Agrarische sector
Groensector
Schoonmaak
Logistiek
Detailhandel

Je medewerkers ontwikkelen?

Op zoek naar personeel?
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Meld een of meer medewerkers aan bij Leerwerkloket
NHN.
Je medewerker wordt aangemeld bij een mbo-instelling, en leert bij jouw bedrijf in de praktijk en hoeft niet
naar school. Jij bent het hele traject de begeleider van
de medewerker.
Beheerst de medewerker de werkzaamheden? Dan is
de kandidaat geslaagd en ontvangt de kandidaat de
praktijkverklaring van de mbo-instelling.
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Samen met de accountmanager WSP-NHN
breng je in kaart wat jouw vraag en aanbod als
leerbedrijf is. Het WSP-NHN stelt een bij jouw
vraag passende kandidaat voor.
Bij een match maak je samen met de kandidaat en
de adviseur van het WSP-NHN afspraken over de
werkzaamheden.
Je nieuwe medewerker wordt aangemeld bij een
mbo-instelling, en leert bij jouw bedrijf in de praktijk
en hoeft niet naar school. Jij bent het hele traject de
begeleider van de medewerker.
Beheerst de kandidaat de werkzaamheden? Dan is
de kandidaat geslaagd en ontvangt de kandidaat de
praktijkverklaring.

Praktijkleren: ook interessant voor jouw bedrijf!
Neem snel contact met ons op voor meer informatie of direct aanmelden.
Wij helpen je graag! www.leerindepraktijk.nl

