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VOORWOORD
Deze maand een nieuw
onderdeel waarin wij laten zien
wie er beschikbaar zijn op
de arbeidsmarkt (AVG-proof),
maar ook laten wij Sharon aan
het woord over haar leuke
baan!

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is in beweging
en vereist aanpassing vanuit de
werkgever. Hoe? Lees verder!

Veel leesplezier

Lees het op pagina 3!

Wie zijn er beschikbaar
op de arbeidsmarkt?
Deze week geen klant, maar
een aantal kandidaten die
beschikbaar
zijn
op
de
arbeidsmarkt!

Lees het op pagina 2!

Medewerker uitgelicht
Sharon is in oktober gestart bij
Hem Zaden en vertelt graag wat
zij daar precies doet!

Lees het op pagina 2!

Regio nieuws
Het is bijna zover, project N23
Westfrisiaweg is bijna gereed.
Lees het laatste nieuws hier!

Lees het op pagina 3!

Medewerker uitgelicht – Sharon Vonk
Ik ben Sharon Vonk, 27 jaar en moeder van zoontje Mitch van ruim 1 jaar
oud. Samen met mijn vriend Wesley en hond Mika wonen we gezellig in
Grootebroek!
Mijn werkervaring ligt voornamelijk in de horeca, maar ik wilde graag een
baan dichterbij huis om zo meer tijd te spenderen aan het gezin. Gelukkig
ben ik terecht gekomen bij Hem Zaden! Een internationaal export bedrijf in
bloemzaden, waar ik met enkele andere collega's verantwoordelijk ben voor
het regelen van de juiste documenten zodat de orders verzonden kunnen
worden naar de klant! Je hebt hierdoor te maken met verschillende wet- en
regelgeving aangezien Hem Zaden bloemzaden in 120 landen weer
verkoopt.
Niet zomaar ben ik bij Hem Zaden terecht gekomen, maar met behulp van
Acsens! Jaren geleden heb ik contact gehad met Acsens en hebben zij mij
toen die tijd ook geholpen aan een functie in de agrarische sector. Ze
luisteren goed naar wat je zoekt en nodig hebt, schakelen snel en vergeten
je niet zomaar! Zodoende kreeg ik enkele maanden geleden weer een
berichtje dat er een mooie functie open stond!
Ik hoop dat ik het onwijs naar mijn zin ga hebben bij Hem Zaden. Ik heb in
ieder geval een warm welkom gekregen van mijn collega's!

Wie zijn er beschikbaar op de arbeidsmarkt?
De afgelopen week hebben wij een aantal zeer interessante kandidaten
ingeschreven die wij graag bemiddelen naar een mooie en leuke baan bij één
van onze opdrachtgevers.
Projectmanager:
Deze kandidaat zoekt een uitdagende baan in de supply chain of
productieomgeving waar het verbeteren van werkprocessen een belangrijk
onderdeel is.
Logistiek Planner / Transportplanner:
Van het beheren van een voorraad, productieplanningen maken tot het
regelen van het vervoer van A-Z.. En als dat kan in een organisatie waar een
echt teamgevoel hangt, dan maak je onze kandidaat zeer blij.
Supply Chain Planner / Projectmanager:
Onze kandidaat heeft ervaring als planner in de transport, maar wil graag
breder opgeleid worden in de supply chain. Je kan hier denken aan functies
als projectmanager, voorraadbeheer en logistieke procesoptimalisatie. Als
dat te combineren is met data is dit de kandidaat.
Interesse?
In verband met de AVG kunnen wij uiteraard niet alle gegevens vrijgeven,
vandaar een korte omschrijving van wat zij zoeken. Heb jij een uitdagende
vacature beschikbaar en wil je meer weten over één van deze kandidaten,
neem dan contact op met ons!

Arbeidsmarktinformatie

De arbeidsmarkt anno nu
De situatie op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar een aantal jaar geleden veel werkzoekenden het lastig
vonden een geschikte baan te vinden zijn het nu veelal de werkgevers die moeite hebben hun vacatures in te vullen. Dit zorgt voor
een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Toch zijn er flinke verschillen. Als een werkgever op zoek is naar een administratief
medewerker zijn er vaak nog voldoende reacties. Mensen die werk zoeken in deze richting hebben nog steeds grote concurrentie.
Het UWV geeft drie kansen aan om hiermee aan de slag te gaan. De eerste is nieuw talent aanboren door huidig personeel te scholen,
jongeren te interesseren en te werven zowel nationaal als internationaal ipv regionaal. Als optie twee geven ze aan het werk anders te
organiseren. Hiermee bedoelen ze nog een kritisch naar het takenpakket en eisen te kijken. Welke competenties/taken zijn aan te
leren of een andere werklocatie te kiezen waar meer arbeidskrachten zijn. En de derde, en misschien wel de belangrijkste, binden en
boeien. Ofwel zorgen dat je huidige arbeidskrachten in ieder geval aan boord blijven door kansen te geven, te letten op vitaliteit en
flexibel in werktijden zijn.
Het hele rapport is hier te lezen of een samenvatting hier.

Nieuws uit de regio

Project N23 Westfrisiaweg nadert het einde
Vanaf eind 2018 rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 (Braken) en N307 (Westfrisiaweg). Dit verbetert
de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio. Ook bevordert het de economie en
werkgelegenheid.
Op maandag 12 november is er een nieuw stuk al toegankelijk gemaakt voor het verkeer. Om dit te vieren zijn er op zaterdag 10
november 12.500 sportievelingen per fiets of hardlopend over het nieuwe wegdek gegaan. Voor de toeschouwers was er tussen 2
onderdoorgangen een markt georganiseerd met o.a. kinderactiviteiten.
Het gehele project is bijna klaar. Heet laatste stuk van het project, de viaduct over de A7 opent op vrijdag 30 november!
Meer informatie over het project vind je op de site van de Provincie Noord-Holland.

Wil je weten wat Acsens voor jouw organisatie kan betekenen? Bel 0228-712380!

