Introductie Cosver B.V.
Cosver is een klein maar sterk groeiend detacheringsbureau en
bemiddelt sinds 2007 voornamelijk Portugees (Engels sprekend)
personeel voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
Cosver heeft als specialiteit:








Machinale verspaning, zowel conventioneel als CNC.
Gecertificeerde lassers
Constructie bankwerkers
Pijpfitters
Onderhoudsmonteurs
Electriciëns
Ingenieurs

Zoals in de introductie vermeld, werven en selecteren wij ons
personeel zeer zorgvuldig. Belangrijke criteria zijn hier uiteraard
opleiding en ervaring maar ook motivatie en flexibiliteit spelen een
belangrijke rol bij het wervingsproces.
Onze werknemers kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.
Tevens verzorgen wij de huisvesting en het vervoer van en naar de
fabriek. Hiernaast blijven wij hen intensief coachen en begeleiden
op diverse vlakken, wanneer dit nodig is.
Cosver hecht veel belang aan snel handelen, heldere communicatie
en boven alles aan kwaliteit. Inmiddels bestaat Cosver uit een
klein hecht team. Dit stelt ons in staat eventuele vragen en
problemen snel op te kunnen lossen.
Met onze ervaring én persoonlijke aanpak zijn wij het juiste
detacheringsbureau voor uw bedrijf!

Kwaliteit
Cosver staat voor kwaliteit. Onze werknemers hebben daarom
ruime ervaring in de metaalbranche.
We bespreken met u wat uw wensen en verwachtingen zijn en op
grond daarvan selecteren wij zorgvuldig de beste werknemers met
de juiste opleidingen voor u.
Naast ervaring, opleiding en motivatie is ook het beheersen van de
Engelse taal een vereiste voor al onze werknemers.
Bij ons heeft u de garantie dat u uitsluitend legale uitzendkrachten
krijgt. Wij voeren altijd controle uit op de echtheid van
documenten.
Na het selecteren van de juiste werknemers, sluit Cosver
vervolgens een arbeidsovereenkomst met hen af.
Wij nemen de werknemers dus voor u in dienst. Zo behoudt u
flexibiliteit en neemt Cosver de risico’s van u over.

Cosver is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid en is
gecertificeerd volgens de norm :
NEN 4400-1 met certificaatnummer:
K 65555/01

VCU norm met certificaatnummer:
K 66724/01

Kortom
Cosver richt zich op goed opgeleide:
-

Verspaners, conventioneel en CNC
Gespecialiseerde lassers
Constructiebankwerkers
Pijpfitters
Technisch tekenaars
Onderhoudsmonteurs
Electriciëns
Ingenieurs



Onze ervaring, zorgvuldige wervingsproces en onze intensieve
begeleiding maakt ons de ideale partner.



Cosver hecht veel belang aan snel handelen, heldere
communicatie en kwaliteit.



Cosver neemt het personeel zelf in dienst, dus u loopt zelf geen
onnodige risico’s.



Cosver heeft als uitgangspunt:
U het personeel,
wij regelen de rest!

Contactgegevens
Wilt u meer weten over onze diensten? Zoekt u gemotiveerd en goed
opgeleid personeel? Of heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord of
maken met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek om alle
mogelijkheden te bespreken!

Cosver B.V.
De Zompe 32
4353 RT Serooskerke
T:
E:
I:

085 303 1392
info@cosver.nl
www.cosver.nl

Diny da Costa: 06 14572583 (algemeen)
João da Costa: 06 27055516 (technisch)

Partners
Cosver B.V.
werkt op het moment o.a. samen met:
U

U

Verklaring van registratie
Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat

Cosver B.V.
SEROOSKERKE
voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1
en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.
Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.
Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register.
Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.
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