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CAPARIS deTACHeRIng & BegeLeId WeRken
Zowel voor structurele als voor tijdelijke personeelsoplossingen is
Caparis inzetbaar. Wij zorgen voor een goede match tussen uw wensen
en onze mensen. U krijgt kwaliteit én u draagt eraan bij dat mensen
onder plezierige werkomstandigheden kunnen functioneren en hun
talenten ontwikkelen.

De kracht van Caparis ligt in de manier waarop we
onze mensen kansen bieden zich te ontwikkelen.
Wie kiest voor een samenwerking met Caparis, kiest
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
U draagt bij aan de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling van mensen die niet direct de stap naar
de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijkheden.
Wat vraagt de markt van ons en wat is er mogelijk
aan de menskant? Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

Inzetbaarheid
Caparis kijkt naar de mogelijkheden van mensen. Iedere werknemer doorloopt
een individueel traject waarbinnen hij/zij zich optimaal ontwikkelt. Het mes snijdt
aan twee kanten: wij inventariseren in overleg met u op welk gebied u extra
ondersteuning kunt gebruiken en we kijken intern welke medewerkers daarvoor
geschikt zijn. Wat kunnen de kandidaten en wat kunnen zij nog bij u leren?
Werksoorten
Caparis Detacheringen & Begeleid Werken sluit aan op uw personeelsbehoefte.
Industriële bedrijven, dienstverleners, overheid, instellingen en non-profitorganisaties kunnen een beroep op ons doen. Wij leveren personeel voor uw
administratie, productie en facilitaire ondersteuning. Ook als het om individuele
detacheringen of groeps-oplossingen op andere vakgebieden gaat, kunt u
contact met ons opnemen om te horen wat onze mogelijkheden zijn.

‘Wij zorgen voor een
goede match tussen uw
wensen en onze mensen’

Begeleid werken
De begeleiding van onze werknemers is gesplitst
in vakinhoudelijke en sociale begeleiding. U
begeleidt de werknemers bij het uitvoeren van de
werkzaamheden op de werkvloer. De afdeling
Ontwikkeling & Integratie van Caparis begeleidt in
samenspraak met u de mensen in hun persoonlijke ontwikkeling aan de hand van functionele,
praktische en sociale leerdoelen.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij gaan graag met u in gesprek om u een nog beter beeld te geven
van onze mogelijkheden.
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