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New kid on the
block.
Aangenaam kennis te maken. Wij zijn
SUZY, the new kid on the block. Het
nieuwe studentenuitzendbureau in de
zorg. Voor én door jongeren: generatie
Y, generatie Z en alle generaties die
daarna komen.
We zijn jong, enthousiast en erop
gebrand om te leren. SUZY, dus.

Het probleem,
vraag je?
Er is een chronisch personeelstekort in
de zorg en het ziekteverzuim is
ongeëvenaard hoog. De werkdruk is
(mede daardoor) onder zorgpersoneel
buitenproportioneel hoog.
Hierdoor komt de duurzame
inzetbaarheid van de o zo belangrijke
zorgmedewerkers in het geding. Daar
hebben we wat voor.
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De oplossing is jong.
Gelukkig dragen studenten uit het zorg- en
welzijnsdomein graag hun steentje bij. SUZY
verzorgt de werving, selectie, training,
begeleiding én salariëring van studenten die
ingezet worden in jouw zorgorganisatie.
Van eerstejaars tot zesdejaarsstudenten.
Van geneeskundestudent tot
verpleegkundestudent.

Bewezen effectief.

Medical scribes. Deze

Ondersteuning polikliniek.

Verpleegkundige

geneeskundestudenten

Het zorgproces is best lastig.

ondersteuning. Studenten

worden opgeleid om op

Studenten krijgen inzicht in

ondersteunen op

instructie van een arts

het proces achter de

informatie in te voeren in
het medische dossier en om
te helpen bij andere
organisatorische taken.

ontmoeting in de
spreekkamer en helpen met

verpleegafdelingen middels
hand- en spandiensten en
met de juiste

administratieve taken in

vaardigheidstraining ook bij

ziekenhuizen.

voorbehouden handelingen.
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1 Werving & selectie.
Wij werven studenten via ons persoonlijk
netwerk, mond-op-mond reclame, directe
werving op de faculteit en via sociale
media. We bereiken onze studenten per
mail of per telefoon en na de matchmaking
brengen wij ze met de inlener in contact.

2 Training & begeleiding.
Voor sommige werkzaamheden is extra
training nodig. Studenten worden door
SUZY getraind, waar nodig i.s.m.
opleidingsinstelling, waardoor de inwerkprocedure korter en efficiënter is.
SUZY begeleidt studenten desgewenst.

3
One is een full-service backoffice
dienstverlener voor intermediairs zoals:
uitzendbureaus, detacheringsbureaus,
werving & selectiebureaus en
administratiekantoren.
Ze zijn ABU-gecertificeerd, NEN 4400-1
gecertificeerd en bezitten het SNA
keurmerk.

Salariëring.
Voor niets gaat de zon op. Uiteraard
zorgt SUZY ervoor dat studenten
marktconform betaald worden.
Samen met de studenten zorgen we dat
een deel van de winst ieder kwartaal
naar een goed doel gaat.

Anatomie
door
SUZY
Waarin onderscheiden onze studenten zich?
Wat SUZY onderscheidt van de meeste uitzendbureaus, is onze wens om onze studenten als
toekomstig professional te laten groeien. Daarom bieden wij trainingen en begeleiding aan, waarbij
we het leerproces van de student in kaart brengen.
LEERGIERIG
krijg
inzicht
Open je ogen! Met een
relevante bijbaan die
SUZY voor je regelt,
krijg je inzicht in
zorginstellingen én
verschillende
specialismen.

Ben jij iemand die graag
nieuwe dingen
leert? Laat dan bij ons je
hersenen kraken! We
gaan graag samen met
je na welke relevante
dingen jij kunt leren
tijdens je bijbaan.

Groot hart
Er gebeurt genoeg in
onze wereld. Daarom
draagt iedereen bij
SUZY graag een steentje
bij aan een betere
wereld. Ieder kwartaal
steunen we een goed
doel, dat ook jij kan
aandragen!

KAN SNEL UIT
DE VOETEN
Je hebt een
aanpassingsvermogen
waar je u tegen zegt.
Uiteraard bereidt SUZY
je goed voor, maar
mocht er last minute
wat veranderen weet jij
wat je moet doen!

Handen uit
de mouwen
Waar anderen graag
achterover hangen, pak
jij het liefst de
handschoen op. Jij bent
proactief en helpt
anderen graag.

LET'S GET IN TOUCH

Verder kletsen?
Benieuwd naar wat wij voor uw
organisatie kunnen betekenen? Wij
kletsen ook graag verder met jou! Bereik
ons op onderstaande adressen:

hallo@suzywerkt.nl

www

www.suzywerkt.nl
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