SAMEN AAN HET WERK
Uw medewerker, onze begeleiding

Job2Go is een afdeling van de Gemiva-SVG Groep die
ondersteunt bij het toewerken naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt.
Bent u werkgever en overweegt u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst te nemen? Wij vinden voor u de juiste gemotiveerde medewerker. Bovendien
zorgen wij ervoor dat hij/zij optimaal kan functioneren.

Wat kan Job2Go voor u doen?
Job2Go is ter ondersteuning van u en de werknemer, waardoor het voor beide partijen
mogelijk is met elkaar in zee te gaan. De jobcoach coacht de werknemer, werkgever en
collega’s tijdens het dienstverband. Hij of zij evalueert het functioneren van de
werknemer en bespreekt waar verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij houdt de jobcoach
rekening met de belangen van werkgever en werknemer. U krijgt van ons informatie over
(financiële) regelingen die het voor u aantrekkelijk maken om deze medewerker in dienst
te nemen.

De ervaring van Job2Go
Job2Go is een afdeling van de Gemiva-SVG Groep en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het
coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen hebben vaak net iets
meer uitleg, geduld of tijd nodig. Onze expertise en manier van coachen zorgt ervoor dat
deze afstand wordt overbrugd.

Job2Go biedt meer!
Job2Go is door de integrale aanpak in staat om mensen succesvol aan het werk te krijgen en
te houden. Alle leefgebieden (wonen, financiën, etc.) worden, zo nodig, door Job2Go
meegenomen in de ondersteuning. Er is een intensieve samenwerking met de Ambulante
Dienstverlening van de Gemiva-SVG Groep. Hierdoor worden (mogelijke) problemen tijdig
gesignaleerd en opgepakt.

Kwaliteit
Job2Go van de Gemiva-SVG Groep heeft op basis van kwaliteit een officiële erkenning van
het UWV. Deze kwaliteit wordt continue door het UWV getoetst. In het klanttevredenheidsonderzoek van het UWV scoort Job2Go gemiddeld een cijfer van 8.4 van de werkgevers en
van de werknemer een 8.8.

Het aanbod


Een gemotiveerde arbeidskracht.



Ondersteuning (zonder kosten) door een jobcoach voor de medewerkers en collega’s.



Kosteloze werving en selectie van goede kandidaten.



Uitleg over diverse (financiële) regelingen.



Onze coaching is gericht op het stabiel functioneren van de medewerker.

Contact
Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met
Annemarie Brak.
E-mail:
Telefoon:

job2go@gemiva-svg.nl
0646424315

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gemiva-svg.nl/ job2go

