I N F O R M AT I E F O L D E R
VO O R B E D R I J V E N

Maatschappelijk Verantwoord
			
Ondernemen loont
Door onze medewerkers werkzaamheden te laten doen waar
ze plezier in hebben, kunnen zij weer arbeidsritme opbouwen.
Deze kan hierdoor zijn of haar zelfredzaamheid, taakgerichtheid

Klaver 4 all, voor mensen met lef!
Medewerkers van Klaver 4 all zijn enthousiast, werklustig en talentvol!

Werknemers van Klaver 4 all zijn mensen met mogelijkheden.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag voor u
aan het werk gaan.

en diverse vaardigheden ontwikkelen. Met deze ervaring kan
mogelijk een vaste plek op de arbeidsmarkt gevonden worden.
Dit levert voor u als ondernemer diverse voordelen op.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zorgt
onder andere voor positieve publiciteit en maakt van u een
aantrekkelijke werkgever.

Met de juiste begeleiding kunnen onze medewerkers van waarde
zijn voor uw bedrijf. En het voordeel voor u is: wij zorgen voor
deze begeleiding.

Bekijk ook onze website
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Wat kunnen wij voor u betekenen?
Onze medewerkers pakken allerlei werkzaamheden met
enthousiasme aan. Wij zoeken bedrijven waar wij verschillende werkzaamheden voor kunnen verrichten binnen onze
hal tegen een betaalbare prijs.

Arbeidsplaatsen op niveau met 		
professionele begeleiding
Bij en door Klaver 4 all kunnen mensen werken aan hun
eigen ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Wij creëren veilige
werkplekken waar mensen op hun eigen niveau en in hun
eigen tempo kunnen werken. Wij bieden ze de kans om eerst
binnen ons bedrijf te groeien in hun ontwikkeling door de

•

Montagewerkzaamheden

•

In- of ompakken van producten, nieten of sealen

•

Repeterende werkzaamheden

•

Spoedopdrachten

•

Tijdelijke hulp van onze collega’s binnen uw bedrijf

•

Onderhoud aan uw terrein

Bent u op zoek naar hulp of een nieuwe medewerker?
Binnen ons leerwerkbedrijf zijn er diverse werknemers die
klaar zijn een volgende stap te zetten naar een baan.

juiste begeleiding op maat. Als dit goed gaat kunnen ze een
stap zetten naar een nieuwe werkplek, wellicht bij uw bedrijf.

De voordelen van (tijdelijke) werknemers van Klaver 4 all

Optimaal benutten van talenten

De medewerkers van Klaver 4 all kunnen voor diverse termijnen

Wij weten waar de kracht van onze medewerkers ligt. Heeft

ingeleend worden. Van een dag tot enkele maanden en misschien

u specifieke werkzaamheden dan weten wij welke collega

wel meer! De kosten voor het (tijdelijk) inlenen van onze medewer-

voor deze werkzaamheden het meest geschikt is. Zo worden

kers zijn door diverse subsidieregelingen laag. Voor vragen staan

talenten optimaal benut.

wij klaar!
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