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JOBCAMP®

 VOOR EEN ACTIEVE ZOEKTOCHT NAAR WERK

JOBCAMP®

Interesse in wat Jobcamp voor 
jou kan betekenen?

Mail of bel. 
Wij reageren binnen 24 uur.

Waar je talenten

en de behoeften

van de wereld elkaar kruisen 

ligt de roeping

Aristoteles

 voor een actieve 
zoektocht naar werk



Voor wie?

Het kan zijn dat je niet goed in je vel zit, je 
ervaart stress of wil van baan veranderen 
en weet niet hoe. Maar ook: je bent- of 
wordt ontslagen en/of ziek en kan hier 
moeilijk mee omgaan hetgeen jouw 
toekomst in de weg zit. Dan zit je goed 
bij Jobcamp.

Onze maatwerkprogramma’s zijn vanaf 
2019 succesvol toegepast binnen de 
verschillende profit- en non profit 
organisaties die ons wisten en weten 
te vinden. Met onze specifieke expertise 
op het vlak van re-integratie, burn-out, 
loopbaanadvies, outplacement en 
vitaliteit|personal training slagen wij er 
altijd in een maatwerk traject op te stellen 
en de benodigde individuele resultaten 
te behalen.

Meerdere vakdisciplines kijken mee naar 
de vraag van de klant terwijl jij als klant 
mede de regie bepaalt. 

Meer dan 160 opdrachtgevers hebben 
wij in de afgelopen periode succesvol 
en met veel plezier geholpen! 
Hier zijn wij als team enorm trots op.

Waarin zijn wij actief?

Jobcamp heeft expertise op de volgende 
terreinen:

• Loopbaanadvies
• Re-integratie | 2e Spoortraject
• Werkfit trajecten van het UWV
• Naar werk trajecten van het UWV
• Outplacement | specialisatie 50+
• Burn-out | Stresspreventie
• Vitaliteit
• 1:1 (wandel-) coaching | JC Executive
• Arbeidsdeskundig onderzoek

Keurmerken

Jobcamp is aangesloten bij het NOLOC 
(incl. klachtprocedure) en werkt bij 
2e Spoortrajecten volgens de UWV-
richtlijnen. Vanaf november 2021 is 
Jobcamp UWV geaccrediteerd om 
Werkfit en Naar Werk trajecten voor 
deze organisatie uit te voeren.

Onze werkwijze:

Wij voeren standaard een kosteloos 
kennismakingsgesprek. Bij geen klik 
géén traject. Dat kan ook van onze kant 
komen!

Wij werken zo veel mogelijk vanuit huis. 

Naast het leveren van kwaliteit √ 
(o.a. tevreden opdrachtgevers en 
werkend volgens stringente wettelijke 
richtlijnen en voorschriften vanuit 
branche-organisaties) bieden wij ook 
een sterk concurrerende prijs! 

Hoe dat kan?

Géén dure kantoorpanden. 
Doe zoals jezelf behandeld wil worden. 
En, beperk je reisbewegingen en 
overheadkosten. De besparing werkt 
door in een scherpe offerte voor de 
opdrachtgever.


