Optimalisatie
werving en selectie

Het recruitmentsysteem op bestuurlijk niveau

In deze tijd, waarin de personele formatie door de dubbele
vergrijzing en de ontgroening steeds meer onder druk komt
te staan, kan uw organisatie op HRM-gebied pro teren
van het recruitmentsysteem voor leden van WGV Zorg en
Welzijn. Het systeem omvat gedigitaliseerde werkprocessen
gebaseerd op best practices om zo e ciënt mogelijk te
werken. Uw organisatie schakelt met het gebruik van het

systeem het brede verenigingsnetwerk in om zowel
kwantitatief als kwalitatief hoogwaardig personeel
te werven en eigen medewerkers te mobiliseren bij
bijvoorbeeld reorganisaties.

Profiteer van ZorgSelect

Voor en door het werkveld

Het recruitmentsysteem is geïntegreerd met de vacaturebank
ZorgSelect. Deze regionale sectorgerichte vacaturebank
verwelkomt meer dan 1.3 miljoen bezoekers per jaar en
heeft sinds 1995 ruim 700.000 sollicitanten op weg geholpen
naar ruim 55.000 vacatures in Oost-Nederland.

WGV Zorg en Welzijn ontwikkelt het recruitmentsysteem
voor en door het werkveld en baseert de functionaliteiten
op ‘best practices’ uit de sector zorg en welzijn.
Doorontwikkeling van het systeem vindt doorlopend
plaats in verenigingsband in samenspel met de
gebruikers, waardoor uw organisatie tegen beperkte
kosten kan deelnemen. Licentiekosten zijn inbegrepen
bij uw lidmaatschap van WGV Zorg en Welzijn, inclusief
ondersteuning door de vereniging.

Bespaar operationele kosten
Uw medewerkers kunnen via het systeem e ciënt
personeel werven en selecteren. Werkprocessen zijn
organisatiespeci ek digitaal te stroomlijnen en rollen en
rechten op persoonsniveau in te stellen. Veel lidinstellingen
merken een directe besparing op operationele kosten bij
invoering. Zo worden wervingskosten geminimaliseerd
door integratie met ZorgSelect en biedt de vereniging
kortingsregelingen voor (digitale) doorplaatsingen naar
diverse media. Risico’s als privacyschending zijn afgedekt
door toepassing van functiescheiding en geavanceerde
beveiligingstechnieken.

www.wgvzorgenwelzijn.nl/ondersteuningbijwervingenselectie

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op www.
wgvzorgenwelzijn.nl/overzorgselect of neem contact
op met ZorgSelect via e-mail: info@zorgselect.nl o.v.v.
Recruitmentsysteem, of bel WGV Zorg en Welzijn,
tel: 088 255 66 50.

Bereik strategische doelen
Met het recruitmentsysteem maakt u werk van strategische
personeelsplanning. Uw HRM-specialisten kunnen het gat
dichten tussen de gewenste formatie en de verwachte
bezetting door via het systeem wervingsacties in te
schakelen en employer branding activiteiten uit te zetten bij
een tekort aan arbeidskrachten.
Bij het omschakelen naar werknemers met andersoortige
kwaliteiten voorziet het systeem in een directe koppeling
met de aanwezige kennis binnen de werkgeversvereniging;
uw gesprekspartner waar het gaat om (bij)scholing en
duurzame inzetbaarheid. Daarbij kan uw organisatie
tegen niet commerciële tarieven digitaal de nieuwste
testmogelijkheden afnemen. Als uw organisatie moet
inkrimpen biedt WGV Zorg en Welzijn outplacement- en
mobiliteitstrajecten. De vereniging beschikt over een
intersectoraal netwerk om uitwisseling van personeel tussen
sectoren te bevorderen. Door meer mobiliteitsmogelijkheden
medewerkers te bieden, bereikt u meer vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid bij uw medewerkers.

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
Tel: 088 255 66 50

info@wgvzorgenwelzijn.nl
www.wgvzorgenwelzijn.nl
www.zorgselect.nl

volg ons @WGVZorgWelzijn
word lid van de groep WGV Zorg en Welzijn
meld u aan voor de nieuwsbrief op
www.wgvzorgenwelzijn.nl

