
Werk jij als uitzendkracht en wil je meer?

Start bij de Werkclub!
Als uitzendkracht schakel je vaak tussen verschillende werkgevers en functies. 
Wil jij je ontwikkelen en bouwen aan je carrière? Bij de Werkclub zet je 
de volgende stap: je krijgt coaching, volgt wekelijks workshops en krijgt 
persoonlijk advies. Dankzij DOORZAAM ontvang je de begeleiding 100% gratis!

De Werkclub & Doorzaam bieden jou:

Trainingsprogramma
job skills waar je écht iets aan hebt

Deelnemen kost niets
*let op: bekijk de voorwaarden

Vergroot je taalvaardigheid
zodat je gemakkelijker solliciteert

Toekomstplanning
samen stellen we concrete doelen

+Online programma
ook thuis kun je verder leren

Schrijf je in voor de Werkclub in Rotterdam, Utrecht of Eindhoven
Inschrijven op: werkclub.nl/aanmelden-uitzendkracht

werkwerkwerkwerk

Bouw aan je carrière!
door training en 1-op-1 coaching



Wil jij meedoen? Dit zijn de voorwaarden:

Zo werkt de Werkclub:

 Je leert veel, maar geeft  Je leert veel, maar geeft 

 ook jouw kennis door!  ook jouw kennis door! 

  100+ coaches  100+ coaches  

 kunnen jou helpen!  kunnen jou helpen! 

  2 uur coaching per week +  2 uur coaching per week +  

 groepstraining & online lessen  groepstraining & online lessen 

Vragen? Neem contact op met de Werkclub:

Mail:   Communicatie@werkclub.nl

Telefoon:          06 45 00 44 08 of bel: 010 414 02 90

Aanmelden:  werkclub.nl/aanmelden-uitzendkracht

Wil je weten of de Werkclub bij jou past? De trainers gaan graag met je in gesprek. 

Neem contact op met de Werkclub of meld je direct gratis aan op onze website:

Starten? Meld je nu aan op de website!

Je spreekt Nederlands
De lessen en coaching zijn alleen 

in het Nederlands

Je bent gemotiveerd
Wij bieden je alleen de handvatten die 

nodig zijn om snel vooruit te komen.

Focus op mensen tot 45 jaar
Je kunt deelnemen bij de Werkclub

in Rotterdam, Utrecht of Eindhoven
45

“De Werkclub heeft mij goed 
getraind én met succes! Nu heb 
ik een mooie baan te pakken.”
Member Fahed

“De trainers hielpen me en 
stonden altijd voor mij klaar. 
Een geweldige periode!”
Member Motasim

Je werkt nu als uitzendkracht
Het maakt niet uit hoeveel uur je werkt. Je 

moet wel een loonstrook kunnen laten zien.

taal

werk


