Correspondentieadres
Promen, Postbus 247, 2800 AE Gouda

Bezoekadres
Locatie Gouda
Zuider IJsseldijk 46, 2808 PB Gouda
Locatie Marconistraat
Marconistraat 4, 2809 PD Gouda
Locatie Capelle a/d IJssel
Mient 3-7, 2903 LC Capelle a/d IJssel

Promen staat voor Goed Werk!

Informatie
voor werknemers

Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2, 2809 PD Gouda

Telefoon: 088 - 9898000
Website: www.promen.nl
E-mail:
info@promen.nl

Expressbaan
Per express aan de slag via Promen!

Promen biedt mensen die een WWBuitkering aanvragen direct uitzicht op
een baan. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente. Het Expresstraject kan vandaag nog voor u van
start gaan. Aan ons zal het in ieder geval
niet liggen. Wat ú hiervoor moet doen,
leest u in deze folder.

Voor wie

Begeleiding

Een Expressbaan is bedoeld voor een werkzoekende
in de leeftijd van 23 tot 57,5 jaar. Met een Expressbaan kunt u (nieuwe) werkervaring opdoen en ontvangt u loon in plaats van een uitkering. Als u geen
gebruik wenst te maken van een Expressbaan komt
u ook niet in aanmerking voor een uitkering.

Promen biedt werkplekken aan bij ons eigen
Groenbedrijf, het Schoonmaakbedrijf en bij Externe
Projecten. Tijdens uw Expressbaan zorgt Promen
voor vakkundige begeleiding. Die is erop gericht om
uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo
wordt er direct gestart met een sollicitatietraining
en –begeleiding en krijgt u de mogelijkheid om onder werktijd – vacatures te zoeken en sollicitaties
te verrichten. Promen biedt eventueel de kans om
uw computerkennis op te frissen. Samen met u zullen we alles in het werk stellen om die baan te vinden die bij u past!

Wat moet u doen
Als u zich aanmeldt de gemeente als werkzoekende
en een bijstandsuitkering aanvraagt, zal direct worden bekeken of u in aanmerking komt voor een
Expressbaan. De gemeente verwijst u daarna door
naar Promen voor een selectiegesprek. U moet daarvoor binnen 1 werkdag zelf een afspraak maken. Tijdens dit gesprek zal een consulent van Promen uw
mogelijkheden in kaart brengen en u direct een
arbeidscontract aanbieden.

Contract
Het arbeidscontract bij Promen geldt voor 32 uur
(alleenstaanden) of 36 uur (gehuwden) en is op
basis van het minimumloon. De duur van het
contract is 3 maanden. Mocht blijken dat u binnen
deze periode nog geen regulier werk heeft gevonden,
dan kan het contract verlengd worden.

