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WVI Uitzendbureau

Dynamisch en
innovatief

Multicultureel

Betrouwbaar

Persoonlijke
aandacht
Respect

Onderscheidend

Eerlijk

Meedenkend

Oplossingsgericht

Expertise

Ons bedrijf
WVI Uitzendbureau is een multiculturele organisatie waar niet geselecteerd
wordt op afkomst, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Wij screenen onze
kandidaten op hun kwaliteiten, kennis en werkervaring aan de hand van de
criteria van de werkgever. Hierdoor creëren wij de perfecte match.

Missie
WVI staat voor Werk Voor Iedereen en dat is ook wat wij nastreven. Wij
onderscheiden ons door onze diversiteit en het persoonlijk contact.
Onze expertise zetten wij in om zowel de werkgever als werknemer een
belovende toekomst te bieden.

Visie
WVI Uitzendbureau is een dynamische en multiculturele organisatie die
inspeelt op de moderne arbeidsmarkt. Zo zijn wij jaren actief in
arbeidsbemiddeling en bieden voor zowel de werkzoekende als voor de
werknemers meerdere mogelijkheden.

Onze kernwaarden
WVI Uitzendbureau hecht zich aan belangrijke kernwaarden die een cruciaal
onderdeel zijn van onze werkmethodiek. Bij ons staat de mens centraal. Ons
onderscheidend vermogen binnen de branche is de manier waarop wij onze
klanten ontzorgen.
Belangrijke kernwaarden die wij nastreven:

Multicultureel
Wij zijn een multiculturele organisatie. Ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd
of opleidingsniveau. Ons motto is: "Samen staan we sterk".

Dynamisch en innovatief
Wij zijn continue op zoek naar manieren om onze diensten te verbeteren en
te ontwikkelen. Wij gaan met de tijd mee en blijven ons op meerdere
gebieden ontwikkelen. Zo maken wij ook gebruik van diverse search
resources zodat we de klant optimaal van dienst kunnen zijn.

Expertise
Wij zijn sinds 2006 actief in de markt. Door onze kennis, kunde en expertise
kunnen wij de gescreende kandidaten aan de juiste bedrijven koppelen.

Betrouwbaar
Door onze transparante en open communicatie streven wij naar een
betrouwbare en vertrouwelijke werkrelatie. WVI is vanaf 2010 een NEN4400
gecertificeerd bedrijf en voldoet aan de NBBU eisen.

Betrokken
Wij zijn nauw betrokken bij de sollicitatieprocedure voor zowel de
werkzoekende als bij de werkgever. Dit resulteert tot succesvolle
werkrelaties op lange termijn.

Onze diensten
Werving & Selectie
Het werven van mensen is een tijdrovend proces en een belangrijke stap voor
de ontwikkeling van uw bedrijf. Door onze werkwijze zijn wij in staat om
kwalitatieve werknemers te leveren aan uw organisatie voor zowel tijdelijk als
vaste functies.

Detacheren & uitzenden
Door onze detacheer -en uitzenddiensten nemen wij niet alleen het tijdrovend
wervingsproces uit handen maar ook de administratie. Hierdoor heeft u de
mogelijkheid om in korte tijd aan flexibele werknemers te komen zonder al het
extra werk dat erbij komt kijken.

Managed Service Provider
Flexibel personeel is van essentieel belang voor het succes van een
organisatie. Het werven en selecteren van (tijdelijk) talent kost tijd en geld en
die kan een opdrachtgever wel beter besteden in deze aantrekken economie.
Wij merken ook dat door de aantrekken economie de kandidaten schaarste
steeds serieuzer wordt, dus dient iedereen alle zeilen bij te zetten om de juiste
kandidaten te vinden en deze ook te behouden. WVI Uitzendbureau BV biedt
met haar totale HRM oplossingen en MSP dienst een complete en totale
oplossing voor uw recruitment uitdagingen met betrekking tot flexibiliteit en
vaste medewerkers.
Outplacement
WVI biedt outplacement diensten aan om ontslagen of met ontslag bedreigde
werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
WVI Uitzendbureau hanteert een "No Cure No Payment" Policy

Werkwijze
KLANTENREGISTRATIE
Welkom!
U bent nu officieel klant bij WVI Uitzendbureau.
Dit is de eerste stap naar de perfecte match. In deze fase
registreren en verwerken wij de nodigde gegevens.

OFFERTE
Tijdens ons kennismakingsgesprek bespreken wij uw behoeftes en
wensen. Op basis daarvan maken wij een op maat gemaakte
offerte.

VACATURE
Via het aanvraagformulier kunt u de vacature doorgeven. Hierin
beschrijft u de vacature eisen.

SELECTIEPROCESSEN
Wanneer wij een match hebben gevonden, krijgt u een voorstel CV
toegestuurd met een vervaldatum van maximaal een week. Graag
ontvangen wij een terugkoppeling binnen de vervaldatum.

BACK-OFFICE
Opdrachtbevestiging: Wanneer de kandidaat is aangenomen,
ontvangt u van ons de opdrachtbevestiging. Hierin staan de
NAW gegevens van de kandidaat, het uurloon, de functie en
de gemaakte afspraken.
Urenregistratie: De gewerkte uren van de kandidaat ontvangen
wij graag elke maandag van u. Bij ons geschiedt de verloning
per week of per 4 weken.
Facturatie: Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14
dagen.De facturen ontvangt u per mail.

Certificaten
SNA-keurmerk
Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en
opdrachtgevers van werk te beperken

NBBU
De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende
ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht
nemen

Bureau Cicero
WVI Uitzendbureau is met NEN 4400 gecertificeerd

Doorzaam
Doorzaam heeft als missie de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten
te stimuleren. Hierbij gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid
en financiën.

Algemene Voorwaarden
Wij maken gebruik van de NBBU voorwaarden. Deze kunt u terug vinden op
onze website: www.wviuitzendbureau.nl

Contact

Algemeen
Wij zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken.
Adres: Omroepweg 1, 1324 KT Almere
Telefoonnummer: 036 525 4935
Email: info@wviuitzendbureau.nl

Administratie
Voor vragen over administratie kunt u contact opnemen met de afdeling
administratie.
Telefoonnummer: 036 3030 944
Email: administratie@wviuitzendbureau.nl

Accountmanagers en Intercedenten
Voor vragen over de vacatures en recruitment kunt u contact opnemen
met een van de accountmanagers of intercedenten
Telefoonnummer: 036 525 4935
Email: aanvraag@wviuitzendbureau.nl

Management
Voor vragen over de wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de
General manager, Afraa Tahri
Telefoonnummer: 06 14869545
Email: a.tahri@wviuitzendbureau.nl

