FORMIDLING

Har dere behov for en positiv og arbeidsom praksiskandidat på deltid som har lang erfaring
som kokk og som har gjennomgått regnskapsopplæring med svært gode resultater?
Wiederstrøm Formidling ønsker å presentere dere for en jobbsøker som har sin bakgrunn fra restaurantbransjen
som kokk, kjøkkenansvarlig og kantineleder. Han har hatt stillinger med økonomi og personalansvar og har 1 års
etterutdanning fra Bedriftslederlinjen ved Oslo kokk- og stuertskole, der han blant annet hadde regnskap, bedriftsøkonomi, org./ledelse. Han har de siste årene omskolert seg mot kontor/regnskap og ønsker å jobbe deltid. Se CV.

Gjennom Wiederstrøm Formidling settes jobbsøkeren/kandidaten i kontakt med en bedrift som ønsker å stille en praksisplass til rådighet. I praksisperioden mottar jobbsøker ingen økonomisk ytelse fra praksisbedriften, da han mottar ytelser fra
NAV. Han følges opp a v en jobbkonsulent fra attførings-/tiltaksarrangøren. Bedriften betaler et honorar til Formidler.

I forkant av praksisperioden gjennomføres en 2 ukers test-periode der bedriften har mulighet for å teste ut om dette er en
person som kan fungere i stillingen. Etter dette, og hvis alle parter er fornøyd, starter praksisperioden, og den kan vare fra
noen uker til flere mnd. Det ligger ingen forpliktelse om ansettelse til grunn, men målet er naturligvis en eller annen form
for ansettelse i etterkant av praksisperioden. Praksisforholdet kan når som helst og på kort varsel avsluttes av bedriften.
Se konseptbeskrivelse

Andre kandidater
Det er flere kandidater som er klare for å komme tilbake
til arbeidslivet. Kanskje kan vi sette deg i kontakt med
noen som kan passe for din virksomhet. Har du stillinger
du ønsker besatt og kan tenke deg å forsøke en jobbsøker i en periode fremfor å gå gjennom en tradisjonell
og kostbar rekrutterings-prosess, kontakt oss gjerne!

www.wiederstrom.com

Wiederstrøm Formidling
Peter Wiederstrøm har lang erfaring fra hotellbransjen,
rekrutteringsvirksomhet og attføringsbedrifter. Han har
også en bred yrkes-erfaring og har et stort nettverk i
næringslivet. Dette er en optimal bakgrunn med tanke
på å fungere som bindeledd mellom jobb-søkere og
arbeidsmarkedet innen reiseliv, hotell og restaurant.

(+ 47) 913 90 269

