Jobhunting
Jobhunting is in de mobiliteitstrajecten re-integratie spoor 2 en outplacement een belangrijk
onderdeel om tot het gewenste resultaat te komen in de vorm van een nieuwe baan of
werkervaringsplaats. Ook bij de mobiliteitstrajecten loopbaancoaching is het een mooie
aanvulling om tot het concreet geformuleerde doel te komen.

Wat is Jobhunting?

Bij jobhunting wordt een arbeidsmakelaar (een jobhunter) ingezet om gericht te
zoeken naar een betaalde baan. De arbeidsmakelaar maakt gebruik van het netwerk
van Amplooi en opent nieuwe netwerken in de richting van het vastgestelde
zoekprofiel. Jobhunting is gericht op het behalen van resultaat in de vorm van een
plaatsing in een baan of een werkervaringsplaats. Dit kan in de vorm van een
arbeidsovereenkomst, detacheringovereenkomst of stageplek zijn, die soms ook als
vrijwilligersovereenkomst worden aangeboden. Hierbij zal rekening worden gehouden
met de opbouw van de belastbaarheid (FML), haalbaarheid (afspraken over taken en
doelstellingen) om zodoende toetreding te vinden tot de arbeidsmarkt.

Onderdelen van jobhunting

De onderdelen van jobhunting zijn:
• Intake. De intake bestaat uit voorbereidende opdrachten, een persoonlijk profiel,
plan van aanpak en een intakegesprek: Welke beperkingen spelen een rol? Waar
kan u naartoe en welke stappen worden ondernomen om een nieuwe passende
en duurzame baan te vinden?
• Actief zoeken naar vacatures. U wordt gestimuleerd en begeleid om actief op
zoek te gaan naar vacatures.
• Jobhunting. De arbeidsmakelaar ondersteunt en prikkelt u door middel van het
doorsturen van passende vacatures en door u voortestellen bij externe
organisaties.
• Jobport. U ontvangt dagelijks via het online loopbaanportaal Jobport een gericht
aanbod van alle openstaande vacatures in Nederland. De uitstroommogelijkheden,
-bedrijven, vacatures en baankansen bij bedrijven die Amplooi aan zich verbonden
heeft zijn hierin inzichtelijk.
• Actief solliciteren en netwerken. Naast wekelijkse sollicitaties wordt zowel
uw het netwerk als dat van de arbeidsmakelaar ingezet.
• Uitstroom. Wij ondersteunen bij het opstellen van een (detacherings)
overeenkomst.
Meer weten, een afspraak maken of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact
met ons op via www.amplooi.nl, door te bellen naar 088 – 02 23 888 of door te mailen
naar info@amplooi.nl.

