
ZOEKT U OOK EEN 
NIEUWE STERSPELER?

Kunt u wel wat extra handjes gebruiken? Bent u 

op zoek naar een toekomstige basisspeler? Wij 

hebben de oplossing voor uw bedrijf. Wij hebben de 

versterking voor uw team!

Roept u ook regelmatig ‘we kunnen er wel een nieuwe 

werknemer bij gebruiken!’? Maar ervaart u net als ieder 

ander bedrijf ook de krapte op de arbeidsmarkt? Een team 

medewerkers is net als een voetbalteam. Je moet een sterke 

selectie hebben, met voldoende goede spelers, ze moeten 

goed op elkaar ingespeeld zijn, je moet ervaren rotten hebben, 

maar ook jong aanstormend talent. Je moet aanvallers en 

verdedigers hebben, maar ook middenvelders en een keeper. 
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ERVAART U 
OOK ZO DE 
KRAPTE OP 
DE ARBEIDS-
MARKT ?



Wedstrijdpremie 
Net als in het echte betaalde voetbal 

is er nu ook sprake van een heuse 

wedstrijdpremie! Indien u een kandidaat 

uit onze selectie op proef 3-6 maanden 

mee laat werken, dan ontvangt u van ons 

een gesigneerd en ingelijst FC Emmen 

shirt.

En je moet bovenal tijdig scouten! Met dat scouten 

gaan wij u helpen! Leerwerkbedrijf Menso Emmen 

NV (voorheen onderdeel Sociale Zaken Gemeente 

Emmen), Naoberschap United en FC Emmen slaan 

de handen ineen en hebben voor u een toekomstige 

basisspeler.

Wat gaan we doen? 
Het plan heet ‘Emmen aan het werk’. Wij gaan 100 

werkzoekenden een aantal weken trainen. Een echt 

trainingskamp, zeg maar. Tijdens dit trainingskamp 

gaan wij de mensen voorbereiden op de start van 

de nieuwe competitie, lees; hun nieuwe loopbaan 

bij wellicht uw bedrijf. Harrie Weerman, oud 

handbalbondscoach, gaat met Bas Sibum, assistent-

trainer FC Emmen sportief aan de slag maar we gaan 

ook tactische besprekingen voeren, net als bij een echt 

voetbalteam. We halen daarnaast de ware motivatie 

naar boven. Kortom; we gaan werken aan een goede 

basisconditie, een prima techniek en we stomen ze 

klaar voor het echte werk! We hebben echte spitsen 

met een neusje voor de goal, we hebben vleugelspelers, 

we hebben waterdragers, we hebben noeste 

verdedigers, we hebben keepers en waarschijnlijk ook 

wel een echte nummer 10. Dus of u binnen uw bedrijf 

nu 5-4-1, 4-4-2, 4-3-3 of in welke opstellingsvariant 

dan ook wilt spelen, per half april hebben wij nieuwe 

medewerkers voor u! Zij maken graag een één-tweetje 

met u.

Ons aanbod 
Lever ons uw (toekomstige) vacature aan 

en wij scouten binnen onze selectie uw 

nieuwe werknemer. Net als bij de aanloop 

naar een voetbalcompetitie is er ook 

nu sprake van een voorbereiding, een 

oefencampagne. U krijgt de medewerker 

afhankelijk van zijn/haar basisconditie 

eerst een korte periode op stage, gevolgd 

door een proefperiode (lees: gewoon 

meewerken binnen uw bedrijf!) van 

maximaal 3-6 maanden, waarbij u  

tijdens deze laatste periode slechts  

€ 10,- exclusief btw per uur als vergoeding 

hoeft te voldoen. Na deze 3-6 maanden 

warmlopen binnen uw bedrijf kunt u 

hem/haar zelf aannemen en opstellen als 

basisspeler binnen uw eigen team!

En bent u op zoek naar nieuwe 

werknemers? Graag komen wij op korte 

termijn bij u langs om u het volledige 

plan uit te leggen. U kunt mailen naar 

commercie@fcemmen.nl.

 

Meer informatie
Guus de Vries, FC Emmen 06 - 42 21 13 52

Christiaan Zondag, Menso Emmen 06 - 52 49 03 46 

Dorien Wilting-Koops, Menso Emmen 06 - 11 87 11 33

Henk Eising, Naoberschap United 06 - 50 50 50 97

I S  UW 
INTERE SSE 
GEWEKT ?


