mensen
maken
het
bedrijf
Welt wil ondernemingen gratis ondersteunen in de
ontwikkeling van een toekomstgericht personeels- en
opleidingsbeleid met een focus op werkplekleren
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Heb
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Je op
bentwerkervaringsstages.
niet de enige! Werkervarings- en leertrajecten, zoals beroepsverkennende
stages, individuele beroepsopleidingen, ... zijn interessante opties om vacatures
Daarom werd het lerend netwerk welt opgericht.

in te vullen. Welt, een project van Voka – KvK Mechelen-Kempen, kan jou hierbij
Meer informatie op www.voka-welt.be

helpen!

Meer informatie via www.voka.be/mechelen-kempen/welt

Human capital is één van de succesfactoren van je bedrijf.
De juiste mensen aantrekken, ze vormen en houden... Het
bepaalt - meer dan ooit - je slagkracht en wendbaarheid.
Welt adviseert en coacht jouw bedrijf gratis op maat!

Wat krijg je van Voka:
Nulmeting en screening van jouw HR-beleid
Advies en coaching van jouw bedrijf rond werkplekleren op de werkvloer, en dat in samenwerking
met ons netwerk van arbeidsbemiddelaars
Een lerend netwerk met collectieve sessies over o.a. volgende thema’s: werving en selectie, onthaal, meter-en peterschap, opleiding en doorgroei, evaluatiegesprekken, concrete tools, en andere
relevante HR-thema’s.
Wat verwachten we van jou:
Deelname aan de sessies van het lerend netwerk
Openstellen van minimaal 1 leerplek voor een niet-werkende werkzoekende; arbeidsbemiddelaars
en partners steunen je hierbij
Onder begeleiding een actieplan opmaken m.b.t. werkplekleren

Welt traject

Doorlooptijd: ± 7 maanden

coaching & advies

Intakegesprek

Screening
HR-beleid

mobiliseren & informeren
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Ontwerp van
je actieplan

Kennisdeling

Talentenmarkt

award

Awarduitreiking

Meerwaarde voor jouw bedrijf
Extra inzicht in en ondersteuning van jouw HR-beleid
Boost voor jouw employer branding: je bedrijf als aantrekkelijkste plek om te leren en te
werken
Extra instroomkanaal
Kosteloos netwerktraject en advies

Meer info via

vicky.vanwesemael@voka.be of 0471 81 20 57 (regio Mechelen)
els.vanzeir@voka.be of 0495 19 14 91 (regio Kempen)

