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Sociale kaart Haarlemmermeer > Werk en opleiding > Re-integratie - weer aan het werk > Hulp bij werk zoeken

Als u op zoek bent naar werk, kunt u daar soms hulp bij gebruiken.
Er zijn verschillende manieren voor ondersteuning. Daarbij wordt
gekeken naar uw opleiding, werkervaring en ambities.

's Heeren Loo
Voor specialistische zorg, o.a. de Jeugd GGZ, is er een verwijzing nodig van huisarts,
medisch specialist of jeugdarts.
's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of een andere
beperking. We helpen met het maken van keuzes. Dicht bij huis en samen met mensen die
voor hen belangrijk zijn.
's Heeren Loo heeft locaties in heel Nederland. Kijk op de website voor een locatie bij u in de
buurt.
0800 355 55 55
info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl
Bekijk organisatie
Zwarteweg 20
2201 AC Noordwijk

Bibliotheek Haarlemmermeer - Walk & Talk
Walk & Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden en vindt elke maand

plaats in onder andere de Bibliotheek Haarlemmermeer.
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/werk-en-inkomen
Bekijk organisatie

Gemeente Haarlemmermeer
Voor contact en openingstijden van de gemeente en alle servicepunten.
Voor vragen over werk, uitkering en inkomensondersteuning, jeugdzorg, schuldhulpverlening,
mantelzorg, Wmo-voorzieningen, gehandicaptenparkeerplaats en -kaart en
begeleiding/ondersteuning bij het huishouden.
0900 18 52
www.haarlemmermeer.nl
Bekijk organisatie

Gemeente Haarlemmermeer - loket Leren & Werken
www.hlmrmeer.nl/leren-werken
Bekijk organisatie

Leerwerkloket Groot Amsterdam
Biedt onafhankelijk advies over leren, taal en werken. Voor werkzoekenden, werknemers,
scholieren, studenten en werkgevers.
06 42 30 72 23 / 06 43 02 80 50
grootamsterdam@lerenenwerken.nl
www.grootamsterdam.lerenenwerken.nl
Bekijk organisatie
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Uitzendbureau.nl
Op zoek naar een baan? Bekijk via een uitzendbureau het vacature aanbod.
www.uitzendbureau.nl/werk

Bekijk organisatie

Werk.nl
Op werk.nl kunt u een uitkering aanvragen en helpt UWV u bij het zoeken naar werk. Log in
op Mijn Werkmap, uw persoonlijke account op werk.nl. Zoek vacatures, plaats uw cv, bekijk
tips over solliciteren en lees de artikelen in de Werkhoek. Bel voor meer informatie of stel uw
vraag gratis via e-mail, chat of sociale media.
088 92 94
www.werk.nl
Bekijk organisatie
Postbus 8071
1005 AB Amsterdam
Delflandlaan 3-5
1062 EA Amsterdam
Meer informatie
Bibliotheek Haarlemmermeer - Walk & Talk

Twitter
Facebook

Sociale kaart Haarlemmermeer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente
Haarlemmermeer in samenwerking met diverse organisaties.
Over Sociale kaart Haarlemmermeer

