Gratis rekruttering
Større vækst og fleksibilitet
i din virksomhed

Her finder du os

Et samarbejde med Senior Erhverv Vestegnen giver
mulighed for en jævn og dynamisk aldersfordeling
på arbejdspladsen.

50+

Virksomheden kan bevare de unges fremdrift og
samtidig udnytte de ældre medarbejderes bredere
perspektiv, stabilitet, fleksibilitet og overblik og derved
skabe grundlag for større vækst i virksomheden.

Du sparer tid og penge ved at bruge Senior Erhverv
Vestegnen næste gang du skal finde en medarbejder :
 Gratis rekruttering
 Ingen udgifter til annoncering
 Du kan i fred og ro blade CV databasen igennem og
finde netop den medarbejder du har brug for
 Vælg mellem mange forskellige jobprofiler, med store
erfaringer og alsidige kompetencer

I Senior Erhverv Vestegnen er vi forandringsvillige
med hensyn til job og karriere, men værner fortsat
om de gode, gamle dyder som omhu, vedholdenhed
og stabilitet.
Senior Erhverv Vestegnen har et godt tilbud til alle
virksomheder, der har brug for en dygtig medarbejder i kortere eller længere tid.
Senior Erhverv Vestegnen løser ad hoc opgaver
med velkvalificerede personer, som alle har en lang
og bred erhvervserfaring.

Et samarbejde med os,
skaber fremgang
og glæde for
alle parter.

af
kompetente og erfarne
medarbejdere

Senior Erhverv Vestegnen
Hovedvejen 150, 1. tv.
2600 Glostrup
Telefon: 43 66 17 10
E-mail: kontakt@seniorerhverv-vestegnen.dk
Hjemmeside: www.seniorerhverv-vestegnen.dk
Kontortid:
mandag - torsdag klokken 10:00 - 14:00
samt fredag klokken 10:00 - 12:00

Senior Erhverv er et projekt, der er finansieret af satspuljemidler via STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
I Danmark er der i dag 24 selvstændige foreninger,
som arbejder sammen i det landsdækkende netværk
Senior Erhverv Danmark.
Senior Erhverv Vestegnen er den lokale forening der
geografisk dækker : Brøndby, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Taastrup.

Hvordan kommer du videre ?

Find din nye medarbejder

Vi kommer meget gerne på besøg i din virksomhed, til
en uddybende samtale om mulighederne for at hjælpe
dig med at finde dine nye medarbejdere.

Din nye medarbejder er måske ikke længere væk en
et enkelt klik på vores hjemmeside
www.seniorerhverv-vestegnen.dk

Senior Erhverv Vestegnen får hele tiden nye medlemmer, så det er ofte muligt at finde netop den person
du har brug for i kortere eller længere tidsrum :

Klik på punktet For virksomheder, her har du to
forskellige søge muligheder







Vores formål er at arbejde for:


at ledige over 50 år opnår ordinære job



at fremme nye beskæftigelsesområder for
seniorer

Senior Erhverv Vestegnen råder over en bred vifte af
erfarne, veluddannede og højt motiverede seniorer.
Foreningens medlemmer er fleksible og skifter gerne
både branche og fag.
De er klare til nye arbejds- og resultatmæssige udfordringer i nye arbejdsteams.
Vore seniorer deler gerne sin store erhvervserfaring
med yngre kollegaer, til glæde for virksomheden.

fast medarbejder
projektmedarbejder
hjælp i spidsbelastningsperioder
vikar ved ferie, sygdom eller barsel
løsning af ad hoc opgaver

Senior Erhverv medarbejdere har :






bred erfaring
solide kompetencer
stabilitet
fleksibilitet
stor ansvarsbevidsthed




CV-katalog
Profil-søgning

Du kan også gå direkte ind på Find medarbejder, hvor
du kan sende en mail til kontoret med dine kontaktdata
og dit ønske til en ny medarbejder.
Naturligvis er du altid velkommen til at ringe til os
eller sende os en e-mail – alle kontaktdata findes bag
på denne folder.
Ansættelse sker efter aftale direkte mellem dig og din
nye seniormedarbejder.

Vi er dem du mangler,
i dag, eller i morgen.

