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Wij maken werk van verzuim!

Bent u op zoek naar een geschikte werkplek voor uw (zieke) medewerker,
dan hebben wij de oplossing. Bij Re-integratie Centrum Westland kunnen
medewerkers aangepaste arbeid verrichten onder de juiste omstandigheden.
Hierdoor wordt een sneller herstel gerealiseerd voor terugkeer in eigen functie.
Dus heeft uw organisatie een medewerker in verzuim met benutbare
mogelijkheden, dan hebben wij de geschikte werkplek. Bij RC Westland
worden vele re-integratie trajecten uitgevoerd. Door deze in het
arbeidsproces te betrekken en begeleiden krijgen mensen weer zicht op
een duurzame baan. Kortom, RC Westland staat voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

Werkzaamheden:

Voor efficiënte oplossingen voor uw werkzaamheden schakelt u RC Westland
in. Veel voorkomende werkzaamheden die wij verrichten zijn: verpakken,
assembleren, stickeren, sorteren etc. Neem contact op, dan gaan wij aan de
slag. Uw product wordt door onze betrokken medewerkers met de grootste
zorg behandeld en op tijd afgeleverd. Wij zijn zeer flexibel ingesteld en kunnen
daardoor snel schakelen en denken in
oplossingen.
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We make work of absence!

Are you searching for a suitable workplace for your (ill) worker, then we have
the solution. On Re-integration Centrum Westland workers can execute a
suitable work under appropriate conditions. Because of this a fast recovery is
possible to return to your function. So if you have a organization or a worker in
absence with usable opportunities, then we have the suitable workplace.
In RC Westland there are a lot for re-integration courses done. With the use
of these courses in work process and accompany we give people a view
on a durable job again. In short, RC Westland stands for Corporate Social
Responsibility.
Tasks:
If you are in need of efficient solutions for your tasks, call in RC Westland.
A lot of common tasks are : wrapping in, assembling, stickering, sorting etc.
Contact us, then we get to work. Your product is going to be treated by our
workers with the biggest concern and delivered in time. We are programmed
very flexible and because of this we can react fast and think of solutions right
away.

