Let’s Work Roeselare
drie divisies onder
één dak

T

wee panden, drie divisies,
één team. Let’s Work
verstevigde de voorbije
weken zijn vaste basis in Roeselare!
De divisies Industry, Food en
International vind je voortaan
onder één dak terug!

Sterke regio,
straffe oplossingen
Met deze drie expertises spelen ze slim in op de
lokale arbeidsmarkt. Grote industriële spelers,
gerenommeerde voedingsbedrijven en tientallen
knelpuntvacatures vormen het speelveld van het
Roeselaarse team. “Met gebundelde krachten
zetten wij in op kwalitatieve arbeidskrachten voor
de vele vacatures in de regio. Iedere collega kent
de lokale bedrijven goed. Zo zorgen we ervoor dat
werkzoekenden in het juiste team terecht komen,
in een job waarin ze zich goed voelen”, aldus
Laura Vainer, Office Manager Roeselare Food.

Iedere collega kent de lokale
bedrijven goed. Zo zorgen we ervoor
dat werkzoekenden in het juiste team
terecht komen, in een job waarin ze
zich goed voelen.

Van proefproject tot
gespecialiseerde divisie
Adriana Vainer, Division Manager Let’s Work
International legt uit hoe haar divisie het verschil
maakt in de regio en daarbuiten: “Toen enkele
jaren geleden de krapte op de arbeidsmarkt steeds
prangender werd, besloten we over de landsgrenzen
heen te rekruteren. Een proefproject met Roemeense
arbeiders werd een succesverhaal. Een verhaal dat
andere klanten inspireerde. De aanpak van Let’s
Work International blijkt een succesrecept voor zowel
bedrijven als voor de buitenlandse medewerkers.
Onze klanten vinden een oplossing voor hun
knelpuntvacatures. En de uitzendkrachten worden door
Let’s Work vakkundig begeleid naar vast werk of tijdelijk
werk. Zoals ze zelf willen. Dankzij Nederlandse lessen
verloopt de integratie vlot. Maar daarnaast helpen wij
hen in hun moedertaal. Zo kunnen wij hen veel beter
doorgronden en ondersteunen.”

Onze klanten vinden een oplossing
voor hun knelpuntvacatures.

Partner voor alle
Let’s Work-kantoren
Ondertussen is Let’s Work International een
gespecialiseerde divisie. In 2018 gaat International ook
nationaal. Kantoren over heel Vlaanderen en recent ook
Wallonië rekenen op de ondersteuning en expertise van
het vierkoppige team. De perfecte mix voor creatieve
HR-oplossingen in alle regio’s.

Samen groeien
Focus en samenwerking, hiermee maakt Let’s Work
Roeselare in 2018 het verschil. Onze persoonlijke
opvolging haalt het beste in werkzoekenden naar
boven. Zo gaan we altijd op zoek naar jouw sterktes
en talenten. Samen met duurzame matches voor
bedrijven. Of het nu gaat om een knelpuntvacature
of scherpe seizoenspieken. Dat is waar wij elke dag
voor gaan.

Laat je begeleiden door Let’s Work-experts
Op zoek naar een job regio Roeselare waarin jij je passie kwijt kunt?
Of heeft jouw bedrijf nood aan extra versterking?
Bel ons team Roeselare Industry op 051 26 47 50
of mail naar roeselare@letswork.be
Of bel ons team Roeselare International op 051 74 43 06
of mail naar international@letswork.be

