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Alstublieft! Het nieuwe E-zine van Moneypenny

Met deze digitale nieuwsbrief houden we u voortaan op de hoogte van de actuele ontwikkelingen
bij Moneypenny. De nieuwsbrief heet: Het Nieuwe Werken. Want dat is waar Moneypenny voor
staat. Het inzetten van professionals die zoveel mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats aan de
slag gaan. Of dat nu thuis is, of op kantoor. Want het gaat er immers om dat er gewerkt wordt,
niet waar en wanneer. 
Het nieuwe werken is langzaam maar zeker begonnen aan een opmars door het Nederlandse
bedrijfsleven. Moneypenny loopt daarbij voorop. Daarom is onze nieuwe pay-off: 
'Moneypenny. Managers van het nieuwe werken'. 
We wensen u veel leesplezier en vooral: plezier in het werk!

Het Moneypenny-team 
 

Verder in deze nieuwsbrief
Flexibele werkgever Geo Arnold van CAK: "We zijn er om van elkaar te profiteren" 
FA deelt zelf werktijd in: "CAK toont moed met flexibel werken" 
Nieuwe trend: Het online job interview 
De mensen achter Moneypenny: Account manager Yvette Supusepa 
Moneypenny in de media 
 

Flexibele werkgever Geo Arnold van het CAK:
"We zijn er om van elkaar te profiteren"

Het Centraal Administratie Kantoor in Den Haag is belast met de administratieve afhandeling van
de AWBZ. Als gevolg van allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving was er een ongebruikelijk
grote stroom brieven met vragen van cliënten binnengekomen. De afdeling Correspondentie &
Divo had op korte termijn versterking nodig om die tijdig en adequaat te verwerken. Aanleiding
voor afdelingsmanager Geo Arnold om contact te zoeken met Moneypenny. Lees verder 
 

FA aan het werk: Pam Schellekens bij het CAK
"Ik wil zelf mijn eigen werktijd indelen"

Het afgelopen jaar hebben tientallen (honderd?) FA's van Moneypenny gewerkt bij het Centraal
Administratie Kantoor in Den Haag. Lees verder 
 

Het online job interview spaart tijd en geld

Als werken niet onafhankelijk is van tijd en plaats, dan is solliciteren dat ook. Daarom neemt
Moneypenny online job interviews af ten behoeve van opdrachtgevers. Deze job video's worden
met een webcam opgenomen en zijn zeer (kosten) effectief als eerste selectiemiddel. Lees verder 
 

De mensen achter Moneypenny:
Account manager Yvette Supusepa

Yvette Supusepa (41) vormt een belangrijke schakel tussen Moneypenny en de opdrachtgevers.
Zij gaat regelmatig op pad om bij bedrijven die al eerder met ons hebben gewerkt, te
inventariseren of wij van dienst kunnen zijn. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met de FA's
die aan het werk zijn. Deze feedback van de werkvloer is belangrijk om de dienstverlening op
hoog niveau te kunnen houden. Lees verder 
 

Moneypenny in de media
Het Financieele Dagblad - 24 feb 2009
Telegraaf - 18 feb 2009
Reformatorisch Dagblad - 17 feb 2009
Lees meer...

Afmelden nieuwsbrief?

Mocht u na het lezen van dit alles toch deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, dan kan dat
natuurlijk. Wij ontvangen dan graag een "reply" op deze e-mail met daarin het woord
"afmelden". 
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