Werken en Werven
op de markt
Medewerkers Binden?
Hoe kun je medewerkers boeien en sterker aan je binden? Creëer voldoende werkplezier
en zorg dat jouw achterdeur op slot zit.
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Basis op orde
Natuurlijk zorg je voor een veilige en gezonde
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Waardering
Vier met elkaar geluksmomenten of successen.

werkplek, goede primaire arbeidsvoorwaarden

Geef regelmatig complimenten en spreek het uit

(evt. volgens CAO), en bespreek je 1x per jaar

als mensen iets goeds gedaan hebben.

rustig en open wat goed of minder goed gaat.
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Voorwaarden
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Ontwikkeling
Bied medewerkers perspectief en bespreek scholing

Bedenk af en toe leuke extra’s voor medewerkers,

of hun ontwikkeling. Denk ook aan extra verant-

zoals korting op een sportschool of Netflix

woordelijkheden naast de dagelijkse werkzaamheden

abonnement.

(bijv. beheer social media) of Word Leerbedrijf!

Betrokkenheid
Vertel medewerkers over je plannen of nieuwe
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Ondersteuning
Zoek indien nodig hulp bij collega’s, bekijk de CVAH

producten, laat ze regelmatig meedenken en

Werk Wijzer op cvah.nl of bel voor vragen met het

vraag hen om advies.

CVAH Werkloket: 036 540 9945.

Medewerkers Vinden?
Hoe zorg je dat jij de juiste medewerkers vindt? Of dat ze jou ook vinden?
Zet je voordeur open. Welkom!
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Werksfeer
Een prettige werksfeer en professionele
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Kanalen
Ga er even voor zitten en bedenk welke kanalen je zou

uitstraling maakt je bedrijf aantrekkelijk. Dit is ook

kunnen inzetten om de juiste mensen te bereiken.

zichtbaar en voelbaar voor klanten op de markt.

Vacaturebank, Social Media of toch een opvallende

Laat ‘t werkplezier er maar vanaf spatten!

sticker achterop je verkoopwagen?

Ambassadeurs
Bestaande medewerkers zijn belangrijke
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Samenwerving
Waarschijnlijk zijn er meer collega’s opzoek naar

ambassadeurs voor jouw bedrijf. Zij kennen

nieuwe medewerkers. Misschien kun je samen een

mogelijk kandidaten in hun vriendenkring en

advertentie plaatsen of een ‘sollicitatie-feestje’ op de

kunnen hun sociale media inzetten.

markt organiseren.

Adverteren
Plaats als lid gratis vacatures op cvah.nl en haak
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Gastlessen
Organiseer samen op een lokale MBO-school een

in op de CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw

gastles of nodig leerlingen uit voor een marktbezoek.

talent’. Zorg dat je tijd en energie steekt in een

De CVAH heeft hiervoor infomateriaal beschikbaar,

aantrekkelijke en begrijpelijke vacaturetekst.

maar kan de gastles ook geven. Laat je informeren bij
het CVAH Werkloket: 036 540 9945.

