Even voorstellen
Werkdruk streeft naar flexibiliteit en optimalisatie van
ondernemingen en mensen in de (grafi-)mediabranche,
communicatiebranche, verpakkingsindustrie, print/repro en
uitgeverijsector.
De wereld van werk verandert sterk.
Ondernemingen met een grote mate van flexibiliteit zijn robuust
en hebben daardoor een sterkere concurrentiepositie. Het kunnen
aantrekken, behouden of loslaten van de juiste medewerkers op het
juiste moment is cruciaal voor het succes van organisaties.

Corkstraat 46, Rotterdam

010 - 482 82 00

Wij willen een bijdrage leveren aan het succes van mensen en bedrijven
door uitzending, detachering en werving & selectie.
Werkdruk doet er alles aan om mensen het beste uit hen zelf te laten
halen. Omdat wij weten dat werk een belangrijke geluksfactor is.
Wij hebben oprechte en vergaande interesse in mensen met wie en voor
wie wij werken.
Mensen vormen de belangrijkste waarde van elke organisatie. De juiste
mensen op het juiste moment op de juiste plek. En het vermogen
van mensen om te blijven leren en zich te ontwikkelen.
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www.werkdruk.nl

Onze klanten
grafimediabranche
ontwerpstudio’s
premedia-bedrijven
drukkerijen
printbedrijven
afwerkingsbedrijven
signbedrijven
reclamebureaus

verpakkingsindustrie
uitgeverijen
logistieke dienstverleners
multimedia-ondernemingen
leveranciers en handelshuizen
ict-ondernemingen
zakelijke dienstverlening
corporate organisaties
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Onze diensten
Uitzenden: voordelig en flexibel
Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing. Ook wanneer u
behoefte heeft aan een langere ‘proeftijd’ is uitzenden een zeer geschikte vorm. De kandidaat werkt bij u op basis van een
uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Werving en selectie: tijd en kosten besparen
Wij bieden u een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel en doen dit op no cure, no pay
basis.
Detachering: flexibiliteit met zekerheid
Werkdruk doet de werving en selectie en verzorgt de administratieve afhandeling. Waar nodig kunnen wij een kandidaat
laten bijscholen. De ingehuurde medewerkers zijn in dienst van Werkdruk en werken bij u gedurende een vaste termijn of
voor de duur van een project.
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Vakgebieden
Management/office

Uitvoering: creatie/productie

Multimedia/web

(interim)manager/bedrijfsleiding
sales/accountmanager
ordermanager
trafficmanager
projectmanager
brandmanager
calculator

art director
ontwerpers
vormgever
creatieve/technische DTP’er
drukker (offset-, diep-, zeefdruk)
printoperator
nabewerker
signmaker

multimedia designer
multimedia ontwikkelaar
social media deskundige

www.werkdruk.nl

Contact
Werkdruk Personeelsbemiddeling
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam
010 - 482 82 00
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