Werknemersvoordelen
Haal je VCA-certificaat binnen één dag
Bij IJsselpersoneel kun je terecht voor trainingen op het gebied van veiligheid, zoals VCA. En je doet
nog dezelfde dag examen!
Op diverse bouwplaatsen is het verplicht voor medewerkers om in het bezit te zijn van het VCAcertificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCAcertificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Eenmaal
het diploma behaald, is het 10 jaar geldig.
IJsselpersoneel werkt samen met een partij die in de regio van Kampen VCA-trainingen organiseert.
Vaak kan op korte termijn aangesloten worden bij een groep om de training te volgen en direct
dezelfde dag examen te doen.
Heb je interesse om een training te volgen? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon.

Extra voordeel op jouw zorgverzekering
IJsselpersoneel kan een maandelijkse besparing aanbieden op je zorgverzekering. En niet alleen jij,
maar alle gezinsleden profiteren van de genoemde kortingen. Kijk voor alle kortingen op
www.mijnzorgcollectief.nl/ijsselpersoneel.

Korting bij leveranciers
IJsselpersoneel wil haar personeel, naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, graag extra belonen
voor hun inzet. Naast een collectieve zorgverzekering, kan men nu ook gebruik maken van
aantrekkelijke kortingen bij een aantal van onze leveranciers.
-

-

Alle medewerkers van IJsselpersoneel Kampen kunnen terecht bij ‘Plastall Verfcentrum’ te
Kampen. Deze verfleverancier biedt elke medewerker 10% korting op het gehele
assortiment.
Habeco B.V. te Zwolle biedt alle medewerkers van de vestiging Zwolle, nadat ze zich hebben
geregistreerd bij hen, een ‘voorstel op maat’ aan op allerlei verfproducten.
Alle medewerkers van IJsselpersoneel Rijssen krijgen een leuke korting op het gehele
assortiment bij ‘Van Buuren Groep’ te Rijssen. Uw partner als het gaat om producten en
diensten voor de bouw-, installatie-industrie- en timmerfabriekensector.

Om van deze kortingen gebruik te kunnen maken kun je je melden bij de vestiging waar je werkzaam
bent. Van één van onze vestigingsmedewerkers ontvang je een bewijs dat je medewerker bent van
IJsselpersoneel. Dit bewijs kun je aanleveren bij de leverancier. Wel zal er bij bovenstaande bedrijven
contant of per pin moesten worden afgerekend, op rekening is niet mogelijk.
Plastall Verfcentrum
Energiestraat 5
8263 AG Kampen

Habeco B.V.
Conradstraat 4a
8013 RN Zwolle

Van Buuren Groep
Nijverdalseweg 125
7461 AG Rijssen

