Arbeidsmobiliteit van IBN

‘Passend werk?
Wij vinden het’
Samen successen beleven is geweldig, stellen Johan Roeffen en Gerrit Timmerman. Het is
dus maar goed dat de manager en accountmanager Arbeidsmobiliteit van IBN nogal eens
wat te vieren hebben. Want samen met hun collega’s van Team Arbeidsmobiliteit slagen
ze er keer op keer in om bij uiteenlopende ondernemingen ‘vastgelopen’ werknemers te
begeleiden naar nieuwe arbeidsvreugde.
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