Let’s Work Beveren
Tijd voor uitzendwerk met
een persoonlijke touch

E

en gloednieuw kantoor op de markt van Beveren. De ideale uitvalsbasis voor officemanager
Jessica om bedrijven en uitzendkrachten te laten kennismaken met de waarden en aanpak
van Let’s Work. Momenteel runt Jessica het kantoor alleen, maar binnenkort zijn ze met twee
om werkzoekenden en bedrijven te matchen. Een sterke tandem die zich met enthousiasme en
gretigheid inleeft in de verhalen van sollicitanten en werkgevers.

De details,
een groot verschil
“We starten helemaal vanaf nul, maar net dát maakt
het avontuur zo spannend. Let’s Work is nieuw in de
regio, maar ik sta voor de volle honderd procent
achter de waarden en de visie die Let’s Work uitdraagt.
Ik geloof dat het verschil in de kleine dingen zit.
In de manier waarop je sollicitanten benadert.
En in open, eerlijke communicatie naar bedrijven toe.
Geen loze beloftes, maar een persoonlijke opvolging
en oprechte interesse. Met respect voor de eigenheid
van mensen, bedrijven of teams.”

Voor alle sectoren
en elk profiel
Jessica bouwt op verschillende jaren ervaring
in de regio en is er vertrouwd met de arbeidsmarkt.
Vooral de diversiteit in de regio is een troef.
Zo stelt het kantoor zowel administratieve profielen,
havenarbeiders als verkoopsters tewerk.
Maar daarnaast vind je evengoed vacatures in food
of industry. “We richten ons op de ruime regio rond
Beveren: de driehoek Stekene, Sint-Niklaas,
Zwijndrecht. Tot vlak voor de Kennedytunnel dus.
En we staan open voor elke samenwerking.
Met lokale winkeliers, gerenommeerde spelers
of grote en kleine kmo’s. Zolang we maar een
waardevolle samenwerking kunnen uitbouwen
in een open sfeer.”

Geen loze beloftes, maar een persoonlijke opvolging
en oprechte interesse. Met respect voor de eigenheid
van mensen, bedrijven of teams.

Let’s start
De intrek in het nagelnieuwe kantoor valt voor
Jessica samen met de verhuis naar haar pas
verbouwde stulpje. “Zondag verhuisden we
eindelijk na lang verbouwen naar ons nieuwe huis.
En maandag logde ik aan in een kersvers kantoor.
Alsof het voorbestemd was.”
Zo zit Jessica zowel thuis als op het werk in een
compleet nieuwe omgeving. “Best spannend
allemaal. Maar ik heb het gevoel dat alles nu mooi
in z’n plooi valt. Klaar voor wat minder verbouwhectiek
en meer boeiende Let’s Work-avonturen.”

Op zoek?
Op zoek naar talent in de ruime regio van Beveren?
Of klaar voor een nieuwe stap in jouw loopbaan?
Bel Jessica op 03 202 30 20 of mail naar beveren@letswork.be
Zelf zin om een goed draaiend Let’s Work-kantoor op te starten?
Contacteer dan jobs@letswork.be

