CENTRUM RE-INTEGRATIE & OUTPLACEMENT

Welkom
CEREO!
Welkom
bij bij
CEREO!

Zoekt u een landelijke partner voor uw loopbaantrajecten
maar met de voordelen van lokaal ondernemerschap?
CEREO is een landelijk samenwerkingsverband van
diverse lokale en regionale ondernemers!

Landelijk georganiseerd
Lokaal geregeld!

Vind een cereo partner bij u in de buurt

‘Gespecialiseerd in complexe arbeidsgerelateerde vraagstukken;
								
van preventie tot aan verzuim.’

Persoonlijke begeleiding, gecombineerd met optimale
vakbekwaamheid, staan bij ons hoog in het vaandel.

PARTNERS

Meer over Cereo

Omdat u eenvoudigweg niet de juiste middelen,
kennis of deskundigen in dienst heeft, kunt u de hulp
en expertise van een re-integratiebureau inschakelen
om u bij te staan bij uw arbeidsprobleem.

Meer weten?
078 - 6111048
info@cereo.nl

TRAJECTEN

Outplacement

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 3e spoor

Gaat uw organisatie reorganiseren of
heeft u onverhoopt een conflict met
uw medewerker?

Is uw medewerker (langdurig) ziek en
kan hij of zij haar werk niet meer naar
behoren uitvoeren?

Bent u zelf eigen risicodrager voor
de WIA? Of komt uw medewerker in
aanmerking voor een WIA uitkering?

Outplacement >

Re-integratie 2e spoor traject >

Re-integratie 3e spoor traject >

‘Werknemers weer in beweging krijgen is onze kracht.
			
Maar wel graag met de hulp van lokale partners!’

Werken met één van onze partners garandeert u dat al onze partners
bekwaam zijn. Dat wil zeggen: geschoold en vakbekwaam personeel
dat beschikt over de juiste vaardigheden, kwaliteiten en ervaring.

ONZE CEREO PARTNERS ZIJN:

OF

Cereo ondersteunt uw medewerker tijdens een loopbaantraject
met passende (loopbaan)begeleiding. Onze deskundige coaches
begeleiden uw medewerker bij de uitvoering van een traject.

BEGELEIDING

Coaching

Coaching bij verslaving

Counseling

Zit uw medewerker vast in een
bepaald werkpatroon en kan hij of
zij hierbij ondersteuning gebruiken?
Onze coaches bieden uitkomst.
Coaching >

Werkgevers herkennen verslaving op
de werkvloer veelal niet. In samenwerking met de verslavingscoach
wordt de weg naar herstel zichtbaar.
Coaching bij verslaving >

Counseling bij Cereo wordt ingezet bij
problematiek waardoor de deelnemer
uit evenwicht is geraakt. Het is tevens
preventief inzetbaar.
Counseling >

Jobhunting

Loopbaanoriëntatie

Social media begeleiding

Tijdens onze trajecten wordt uw
medewerker meegenomen in het
gehele proces van solliciteren om de
baankans te vergroten. Jobhunting >

Wilt u graag de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in uw
organisatie verhogen? Kijk voor loopbaanoriëntatie: Loopbaanoriëntatie >

Met de social mediatraining ontvangt
u ondersteuning bij het zoeken naar
werk via sociale media kanalen.
Social media begeleiding >

Solicitatie begeleiding

Combinatietraining

Werkervaringsplaats

Met de sollicitatietraining ontvangt
u ondersteuning bij alle zaken die bij
het solliciteren belangrijk zijn.
Sollicitatiebegeleiding >

In deze combinatietraining krijgen
deelnemers ondersteuning in zowel
online als offline solliciteren.
Sollicitatie en social media >

Een werkervaringsplaats is een goede
optie wanneer deelnemers nieuwe
werkervaring willen opdoen.
Werkervaringsplaats >

Cereo heeft
specialisten in
iedere branche!

ONDERZOEK
AD-onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

SFA-onderzoek

Met een AD-onderzoek brengen
wij snel in kaart wat uw zieke medewerker nodig heeft om terug te
keren naar arbeid.

Weet u nog niet zeker of u een re-integratie spoor 2 traject in wil zetten?
Ontdek het met ons haalbaarheidsonderzoek!

Ondersteuning nodig bij het analyseren
van uw personeelsdossiers? Veel van
onze klanten krijgen na ons SFA-onderzoek duizenden euro’s terug!

AD-onderzoek >

Haalbaarheidsonderzoek >

SFA-onderzoek >

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws!
Inschrijven nieuwsbrief!

Meer weten?
078 - 6111048
info@cereo.nl
Contact
Burg. de Raadtsingel 21
3311 JG Dordrecht

www.cereo.nl

