omdat investeren in leren loont!

Leren & werken is ‘in’.
In de media leest u over
investeren

in

‘menselijk

kapitaal’ en hoe belangrijk
dit is voor de toekomst van
uw onderneming. U hoort
over ‘een leven lang leren’,
over opleiden op de werkplek
en over subsidies en fiscale
voordelen voor werkgevers.
Prachtige ideeën, op papier.
Maar hoe doet u dat in de
praktijk?
Hoe leidt u personeel op en
houdt u een onderneming
draaiende? Hoe weet u welke
kennis uw medewerkers al in
huis hebben? En welke kennis
ze nog nodig hebben? Voor
welke fiscale voordelen komt u
in aanmerking?
www.haarlemmermeer.
lerenenwerken.nl

Leren en Werken

omdat investeren in leren loont!

Eén loket
Voor uw vragen over leren en werken in de praktijk hoeft u niet meer van
instantie naar instantie. U kunt voortaan terecht op één plek: het leerwerkloket
in Haarlemmermeer.
Er is meer mogelijk dan u denkt
Het leerwerkloket geeft informatie en advies over de combinatie van leren en
werken. Er is meer mogelijk dan u denkt. Opleidingen op maat, bijvoorbeeld.
Afgestemd op uw bedrijfsprocessen én onder werktijd. Zo draait uw onderneming gewoon door terwijl uw medewerkers worden opgeleid.
Investeren loont
Investeren in opleiden loont. De wereld om ons heen verandert steeds sneller.
Met goed opgeleid personeel kunt u de ontwikkelingen volgen en
ervan profiteren. En blijft u de concurrentie een stap voor.
Contact
De website www.haarlemmermeer.lerenenwerken.nl geeft veel informatie. Of
u neemt contact op met het leerwerkloket. Maar u kunt ook gewoon langskomen. Het leerwerkloket is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Leerwerkloket Haarlemmermeer
Dik Tromplein 8
2132 TX Hoofddorp

Leren en Werken

(023) 751 33 70
haarlemmermeer@lerenenwerken.nl
www.haarlemmermeer.lerenenwerken.nl

Het Leerwerkloket is een initiatief van het PAO* Zuid-Kennemerland
en Haarlemmermeer. Het PAO* heeft als doel een goed werkende,
* Platform Arbeidsmarkt & Onderwijs
lokale en regionale arbeidsmarkt

