
Heb jij een tekort aan technisch personeel? 
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Zo vind je in tijden van 
krapte technisch personeel

Zoek je medewerkers die redelijk eenvoudig, 
routinematig, technisch werk kunnen verrichten?

Wil je potentieel technisch 
talent zelf opleiden?

Oplossing: Huismeesterdiensten

Jij hebt behoefte aan een snelle en effi-
ciënte dienstverlening met een vast aan-
spreekpunt en een vertrouwd gezicht voor 
bewoners. Voor deze vraag biedt Talent-
4Service Huismeesterdiensten aan. Hoe 
dat werkt? Zij-instromers die deelnemen 
in ons wervings-, opleidings- en begelei-
dingsprogramma, kunnen in deze functie 
de beginselen van de techniek leren en 
snuffelen aan verschillende disciplines. En 
ontstaat de mogelijkheid om een functie 
te bekleden buiten de organisatie? Dan is 
er weer een nieuwe instroomplek voor de 
volgende gemotiveerde zij-instromer!   

Word je wel enthousiast van deze oplossingen voor jouw personeelstekort? 
Neem dan contact op met commercieel directeur Jorien Wesseling via 085 0202 060 of jorien@talent4service.nl.

Wil je investeren in personeel zodat je 
in de toekomst genoeg vakvolwassen 
monteurs in je team hebt?

Wil je samenwer-
ken met een partij 
die structurele 
oplossingen biedt 
voor personeelste-
kort die banen cre-
eert met toekomst-
perspectief voor 
zij-instromers?

Kan je de geschikte 
kandidaten zelf vinden?

Heb je de capaciteit en kennis 
om dit professioneel te doen?

Heb je moeite 
met de invulling 
van projectmatige 
werkzaamheden? 

Wil je werken aan een 
continue instroom van 
capaciteit?

Ben je op zoek naar een 
oplossing voor betaalbaar 
klein en dagelijks onder-
houd in en rondom een 
gebouw?  

 Laat jij vakvolwassen monteurs nog 
een armatuur indraaien?  

Hebben vakvolwassen 
monteurs tijd om 
beginners te begeleiden? 

Oplossing: Projecten 

Jouw organisatie is op zoek naar medewer-
kers die licht technisch planbaar werk met 
een repeterend karakter kunnen verrichten. 
Talent4Service kan helpen met een efficiënte 
invulling daarvan. Idealiter wil je moeilijk 
technisch werk laten uitvoeren door een vak-
bekwame monteur, toch? Om zijn of haar tijd 
goed te benutten kun je de meer projectmati-
ge werkzaamheden laten uitvoeren door onze 
zij-instromers. Die doen zo ervaring op (naast 
een opleiding die door ons wordt verzorgd) 
en kunnen zich verder ontwikkelen tot vak-
volwassen monteurs. Zo creëren we samen 
een continue instroom van capaciteit!

Oplossing: Detachering 

Jouw organisatie is op zoek 
naar een vaste invulling van een 
vacature. Wellicht is detachering 
ook een goede optie. Wij focussen 
ons op zij-instromers. Zij nemen 
deel in ons wervings-, opleidings- 
en begeleidingsprogramma en 
zo leren ze de beginselen van de 
techniek. Met hun inzet kunnen 
jouw vakbekwame monteurs werk 
doen op hun eigen niveau en ben 
je wél in staat om het werk aan te 
nemen dat je anders aan je voorbij 
moest laten gaan! 

Heb je de afgelopen 
maanden werk afgeslagen?
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Dan heb je 
- op dit moment - 
geen hulp nodig! 

Dan heb je 
- op dit moment - 
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