
SAMENWERKEN MET WORKCITYSAMENVATTING
SERVICES EN ALGEMENE
VOORWAARDEN

OPLEIDEN
Aan het grote tekort aan
vakmensen willen wij  dus
iets gaan doen.  We willen
meer mensen inzetbaar
maken om te kunnen
werken in de techniek.
Het eerste init iatief
hiertoe wordt een
opleiding tot monteur
installatietechniek in de
regio
Haarlem/Haarlemmerme
er.  We volgen hierbi j  een
zogenaamd BBL traject,
een opleiding die een
combinatie is  van werken
en leren.

BEMIDDELEN NAAR DE TECHNIEK 
WorkCity biedt veschi l lende vormen van dienstverlening.  Hierop zi jn
de volgende voorwaarden van toepassing.  

Testen op vaardigheden:
Hierbi j  kunnen kandidaten worden beoordeeld op geschiktheid voor
funct ies en alternat ieve funct ies op basis van verwantschap in de
vaardigheden.  
Traject:  abonnement of losse testen via app.workcity.nl

Opleiden :
Wij bieden de mogel i jkheid aan kandidaten op te leiden tot  een MBO
2|3|4-niveau.  Gedurende een leer-werktraject kunnen wordt de
kandidaat door WorkCity en haar opleidingspartners begeleid.
Traject:  1  opleidingsjaar

Detachering :
Indien een opdrachtgever een kandidaat t i jdel i jk  wi l  inlenen dan zal
WorkCity zorgen voor de verloning ( inclusief  al le  bi jbehorende
emolumenten) van de kandidaat .  WorkCity werkt hier in samen met
Arbeidsmakelaars |  Recruitent BackOff ice (NEN 4400-1-,  ABU- en VCU-
gecert i f iceerd)

Bemiddeling naar directe dienst opdrachtgever:
In het geval  een part i j  geïnteresseerd is  in overname geldt een
bemiddel ingsvergoeding ter grootte van 20% van het bruto jaarsalar is
( inclusief  8% vakant iegeld)  van de kandidaat en of  werknemer.  Hierbi j
geldt een garant ieperiode van 6 kalendermaanden na indiensttreding.
Geen bemiddel ingsvergoeding zal  verschuldigd zi jn indien de
geïnteresseerde part i j  en opdrachtgever tenminste 1100 gewerkte uren
aan WordCity heeft  opgedragen voor werkzaamheden door de
betreffende kandidaat en/of werknemer van WorkCity .

TESTEN
WorkCity is  actief  als
dienstverlener op de
arbeidsmarkt en heeft als
missie om zoveel
mogeli jk mensen aan een
passende werkplek te
helpen.  Hiervoor is  een
specif ieke app
ontwikkeld:  WorkMatch.
De tool toont 25.000
verschillende functies
waarmee je eenvoudig
ontdekt welke banen nog
meer bi j  jou passen.
Daarmee vind je ook de
baan die past bi j  jouw
talent.
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