Over Amplooi
Uw expert in Arbeidsmobiliteit

088-0223888

www.amplooi.nl

info@amplooi.nl

Amplooi is een landelijke specialist in arbeids
mobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste arbeidsmobiliteitexperts helpen we werknemers met het vinden
van een passende en inspirerende baan. Dit
doen we zowel voor werknemers met een
loopbaanvraagstuk, als voor werknemers die
langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig
zijn geworden. Concreet vertaalt dit zich in
dienstverlening op het gebied van Outplacement,
Loopbaancoaching en Spoor 2 begeleiding.
Daarnaast kunt u ook voor Mediation en
Arbeidsdeskundige onderzoeken bij ons terecht.

Dit ziet u terug in onze dienstverlening, namelijk:
70% van de spoor 2 trajecten die we afronden wordt verdere
schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de
WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door
het vinden van ander passend werk voor de kandidaat.
Bij 69% van de Outplacement trajecten vinden onze kandidaten
binnen een half jaar ander werk.
Wij bieden individuele maatwerkbegeleiding aan de kandidaat
zowel bij het zoeken naar passend werk, als bij Loopbaancoaching.
Kennis van de lokale arbeidsmarkt door de Arbeidsmakelaar.
Keuze uit assessments passend bij het niveau en de situatie van
uw medewerker.
Individuele trainingen: solliciteren, netwerken, presenteren en

Onze meerwaarde

sociale media.

Wij geloven in een balans tussen maatschappelijk bewustzijn

Professionele ondersteuning bij inrichten CV en

en zakelijke effectiviteit. We kijken daarom niet alleen naar de

correspondentie. Opname CV-Clip indien gewenst.

menselijke kant van het verhaal, maar houden ook het eindresultaat

Focus op mogelijkheden en een proactieve rol in het

scherp voor ogen door te werken volgens een duidelijk

jobhuntproces met het Werkkompas (digitale vacature- en

gedefinieerd proces met bijbehorende KPI’s.

netwerkbank).

Onze trajecten zijn altijd individueel maatwerk. Amplooi

Kwalitatieve verslaglegging: frequent, inhoudelijk uitgebreid en

beschikt over deskundige Mobiliteitsexperts, die boventallige of

concreet.

verzuimende werknemers helpen hun emoties te verwerken en

Tempo: korte lijnen intern en intake mogelijk binnen 5 werkdagen.

zich te heroriënteren op hun capaciteiten, arbeidsmogelijkheden en

Adviesfunctie richting u als werkgever: kennis van sociale

toekomst. Onze ervaren Arbeidsmakelaars onderhouden dagelijks

wetgeving en arbeidsrecht.

hun netwerk en hebben een actueel beeld van beschikbare vacatures

We beschikken over het Blik op Werk Keurmerk.

en werkervaringsplaatsen. Hierdoor kunnen zij de werknemer
proactief helpen met het vinden van een passende baan.
Meer informatie?
Onderscheid met andere organisaties

Op onze productbladen vindt u meer inhoudelijke en specifieke

Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw

informatie over onze diverse trajecten. Deze zijn te vinden op onze

medewerker(s). Wanneer er sprake is van verzuim leveren we

website www.amplooi.nl.

daarnaast een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.

