
Een uitzendbureau gevestigd in Portugal
Het leveren van werkkrachten aan werkgevers in heel Europa

Personeelsoplossingen die voor jou werken!

WE BIEDEN 
GEMOEDSRUST

www.work-supply.com



•  

Volledig gelicenseerd uitzendbureau conform de wet

Uitstekende service voor een verrassend betaalbare 
prijs

Geen tekort aan werkkrachten van topklasse

Onmiddellijke vervanging van werknemers die niet aan 
de verwachtingen voldoen - zonder vragen te stellen

De mogelijkheid om onze klanten in een 
paar dagen tijd te voorzien van grote 
teams van werkkrachten.

Ervaren, hardwerkende en gedisciplineerde 
medewerkers

Geen gedoe of kopzorgen voor onze klanten

Work Supply - Temporary Staffing Agency Ltd. is in 2019 opgericht om 
een betaalbare en zeer effectieve oplossing te bieden voor de behoeften 
van arbeidsorganisaties in heel Europa die het steeds moeilijker vinden 
om medewerkers in te huren met profielen die overeenkomen met hun 
behoeften en eisen.

OPDRACHT EN MISSIE
OVER ONS

Onze missie is om echte en betaalbare personeelsoplossingen te bieden 
voor arbeidsorganisaties die actief zijn in sectoren van economische 
activiteit waar de meest vuile en fysiek meest veeleisende banen worden 
gevonden. Work Supply is een uitzendbureau dat zich aan de wet houdt, 
zonder compromissen te sluiten. Wij koesteren onze klanten en streven 
ernaar hun vertrouwen te verdienen.

WAAROM MET ONS SAMENWERKEN
WERK



•  

Wanneer geschoolde en ongeschoolde 
arbeid gewoon nergens te vinden is - binnen 
de binnenlandse arbeidsmarkt of in de EU is 
internationale aanwerving geen optie meer, 
maar essentieel voor het welzijn van de 
organisatie.

INTERNATIONALE AANWERVING
Bijna identiek aan tijdelijke werkkrachten 
- de ideale oplossing voor werkgevers met 
langdurige of permanente personeelsbehoeften 
of voor wanneer het om juridische redenen niet 
mogelijk is om tijdelijk personeel in dienst te 
nemen.

PERSONEELSVOORZIENING
Een eindeloos aanbod van gedisciplineerde, 
productieve en betrouwbare werkers die graag 
voor je willen werken - het harde en vuile werk 
doen dat niemand anders wil doen

TIJDELIJKE WERKKRACHTEN

Ben je op zoek naar een uitzendbureau dat in staat is om de diensten te leveren die je nodig hebt?
Je hebt op de juiste deur geklopt!

BETAALBARE DIENSTEN DIE DE VERWACHTINGEN OVERTREFFEN
DIENSTEN



MAAK JE KLAAR VOOR
EEN LEUKE VERRASSING

Rua Ilha do Pico, 1A
1000-169 Lissabon

office@work-supply.com
www.work-supply.com

+351 215 999 478
+351 913 147 766

Maakt bedrijven vrij van de zorgen 
omtrent werkkrachten, zodat ze zich 
kunnen focussen op wat ze het beste 
kunnen.

NEEM NU CONTACT MET 
ONS OP

VRAGEN?


