Workshop voor klantmanagers

ARBEIDSMARKT
Stichting SAM organiseert de workshop:
’Recente ontwikkelingen &
trends op de ARBEIDSMARKT’
Voor klant/accountmanagers is het van essentieel
belang om op de hoogte te zijn van recente
ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt.
Matchcare volgt als arbeidsmarktspecialist alle recente ontwikkelingen
en trends op de arbeidsmarkt op landelijk en regionaal niveau. Dankzij
haar beroepenmodel is er inzicht in o.a. welke competenties, werk- en
denkniveau, voorkeuren en ervaringen gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Zowel landelijk als regionaal en lokaal.
Tijdens deze mini-workshop krijg je een inkijkje in de mogelijkheden die
een arbeidsmarktrapportage op maat biedt.
Hoe werkt het?
Matchcare stelt een actuele rapportage samen van de regionale
arbeidsmarkt waarin jouw organisatie zich beweegt. Deze dient als
uitgangspunt voor een workshop op maat. Behandeld worden de
trends, top tien werkgevers en uitzendbureaus, ontwikkelingen en kenmerken van actuele vacatures zodat klant/accountmanagers aan de
slag kunnen op de arbeidsmarkt en kunnen gaan matchen met de klanten in jullie bestand. Klant/accountmanagers kunnen met deze informatie gerichter matchen naar vacatures die daadwerkelijk beschikbaar zijn
in jullie regionale arbeidsmarkt en kunnen de klantgerichter begeleiden
naar daadwerkelijk beschikbare vacatures in de regio.
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Met kennis van de arbeidsmarkt kan gericht worden gematcht met jullie klantenbestand en andersom. Het bevordert de uitstroom van jullie werkfitte medewerkers aanzienlijk. Deze bovenstaande geschetste workshop op maat duurt een halve dag. Tijdens de SAM-mini-workshop wordt met voorbeelden gewerkt om inzicht te krijgen
hoe een arbeidsmarktrapportage voor jouw organisatie er uit zou kunnen zien.

MATCHCARE voorziet organisaties, professionals, individuen en
het sociaal domein van loopbaan- en arbeidsmarktinformatie, waarmee zij inzicht vergroten en eigen regie kunnen nemen over de
persoonlijke en/of organisatie ontwikkeling. Dit alles om duurzaam
aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt.
De workshop wordt verzorgd door Jolies van Pomeren,
senior consultant en programmamanager sociaal domein
bij Matchcare.

INFORMATIE:
Datum:

donderdag 21 maart 2019

Tijdstip:

14.45 u - inloop en ontvangst
15.00 u - mini-workshop
17.00 u - netwerkborrel

Locatie:

Gemeentehuis Best, Dorpsplein 2, Best
Deelname is gratis *)
Aanmelden: tot uiterlijk 7 maart 2019
bij Sjaak Verweij : sjaak.verweij@samzon.mobi

*) ‘NO SHOW’: het SAM Netwerk organiseert regelmatig workshops waar je gratis aan kunt deelnemen. Gratis betekent
echter niet dat het aanmelden hiervoor vrijblijvend is. Een ‘no show’ is extra vervelend voor degenen die te horen krijgen
dat de workshop vol zit. Geef jij je op, dan verwachten wij ook dat je komt.
Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Tot 1 week voor de workshop kun je je afmelden. Daarna wordt een
no show fee van € 40 in rekening gebracht.
Door deelname aan één van de SAM activiteiten geef je automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte
foto’s te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord en je mailadres te gebruiken voor het
toesturen van de nieuwsbrieven van SAM.
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