I N F O R M AT I E F O L D E R
VO O R C L I Ë N T E N

Ik wil (weer) aan het werk!
Lukt het niet om die ene baan te vinden waar jouw talenten het beste tot hun recht komen? Het leerwerkbedrijf
Klaver 4 all zet zich voor jou in!
Voor sommige mensen is het lastig tot passend werk te
komen. Misschien heb je niet de juiste opleiding, vind je
het een grote stap, of werkt het in je hoofd net even wat
anders dan bij andere mensen. Wij helpen je om (weer)
aan de slag te gaan.

Bekijk ook onze website
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I N F O R M AT I E F O L D E R
VO O R C L I Ë N T E N

Voor mensen met mogelijkheden
Ieder mens is anders. We kijken naar jou als persoon, naar
je mogelijkheden en talenten en hoe je deze het best kunt
gebruiken. We maken duidelijke afspraken en begeleiden
je stap voor stap.

Wil je bij ons aan de slag?

In ons bedrijf vind je verschillende soorten werkzaamheden

Als je wilt weten of je bij Klaver 4 all aan het werk kunt, kijk

zien wie je bent, wat je aankunt, welke hulp je nodig hebt

dan op onze website. Laat je gegevens achter, dan nemen we

om je prettig te voelen en van daaruit wordt samen met

zo snel mogelijk contact met je op!

jou gekeken naar de mogelijkheden. Dat kan een passende

waar je mee kunt beginnen. We helpen jou op gang om te

baan zijn bij eventueel een ander bedrijf of een plek om de
Natuurlijk mag je ons ook bellen voor informatie of een
afspraak om eens vrijblijvend een kijkje bij ons te nemen.

dag goed door te komen.

Bekijk ook onze website

Ruwerstraat 3b | 7481 KV Haaksbergen | t. 053 - 852 58 93 | m. 06 - 12 21 43 87 | info@klaver4all.nl

www.klaver4all.nl

