Lid worden van Hofwerkt: zet jezelf op de kaart!
Gemeente Hof van Twente en ondernemers uit de Hof van Twente zetten met elkaar de
schouders eronder. Als ondernemers stimuleren en inspireren we elkaar om zoveel mogelijk
wekgelegenheid te creëren. Ook zetten we ons in om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Over Hofwerkt
Hofwerkt is een initiatief van werkgevers in de Hof van Twente en de gemeente. Onze ambitie is om
zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden in de Hof van Twente. Dit betekent:
o
o

Optimale samenwerking gemeente en werkgevers;
Optimaal werken aan duurzame inzetbaarheid.

Het partnerschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten van partners een bijdrage aan
het netwerl door actief kennis en ervaring te delen en mee te denken om onze gezamenlijk ambitie
waar te maken.

Waarom lid worden?





U krijgt beter inzicht in de werkzoekenden in de Hof van Twente;
U toont bereidheid om samen met andere werkgevers in de Hof van Twente de schouders
eronder te zetten om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren in de Hof van Twente;
U doet inspiratie op en deelt kennis tijdens bijeenkomsten en workshops;
U bent zichtbaar als local hero van Hofwerkt op onze website.

Ja, wij worden lid van Hofwerkt





We zijn benaderbaar voor de gemeente bij het vinden van vacatures en/of
werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
We zetten met ons bedrijf in op duurzame inzetbaarheid en we zijn bereid om deze kennis
te delen en andere werkgevers in de Hof van Twente te inspireren;
We denken mee met kandidaten vanuit de re-integratietrajecten die op zoek zijn naar een
volgende stap in hun carrière;
We denken mee in de werving van nieuwe Hofwerktleden.

Graag alle velden invullen.
Bedrijfsnaam:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon:

Uw functie:

Uw e-mailadres:

Uw website:

Telefoonnummer:

Datum:

Handtekening:

____/____/________

____________________________________
Plaats:
____________________________________

Ons netwerk focust zich op werkgevers in de markt die mee willen helpen om zoveel mogelijk
mensen aan het werk te krijgen binnen de Hof van Twente. We krijgen veel verzoeken tot
partnerschap van instellingen en bedrijven met commerciele belangen in dit werkveld.
Aangezien onze focus hier niet ligt, kunnen we helaas niet op deze verzoeken ingaan. Alle
werkgevers in de Hof van Twente zijn van harte welkom, indien u binnen uw eigen organisatie
benaderbaar bent voor criteria van Hofwerkt.

