Onze samenleving verandert snel en in een steeds hoger tempo. Dit betekent ondermeer dat er
steeds meer van mensen wordt verwacht. Niet iedereen is in staat om de gevolgen van deze
nieuwe context te overzien en hun (persoonlijke) posi?e hierin. Voor 2testIT betekent dit
ondermeer dat wij mensen willen ondersteunen om hun talenten zichtbaar te maken en
vervolgens in te zeDen voor zinvol en belangrijk werk.
Wie wel wil, maar eventueel nog niet óf niet volledig kan, wordt door ons ondersteund en begeleid
om succesvol te worden in het werk wat bij hem of haar past. Werving en selec?e van teamleden
geschiedt in nauw overleg met het UWV en de Gemeente Den Haag. Onze opdrachtgevers zijn
zowel in de private als publieke sector. Er is veel vraag naar onze mensen; en niet alleen omdat het
moet vanwege de Wet Banenafspraak.
Momenteel hebben wij 5 mensen in dienst die maximaal worden ingezet op hun talenten en
wensen. Verschillende achtergronden, opleidingsniveau’s en wensen. Doordat onze medewerkers
bij ons op kantoor in Den Haag werkzaam zijn, kunnen wij ze goed en persoonlijk begeleiden. Het
team voert het werk uit, in gezamenlijkheid en gebruik makend van een ieders talenten. Deze
werkwijze leidt to zeer goede resultaten en onze opdrachtgevers zijn allemaal erg enthousiast over
de kwaliteit en de snelheid waarmee wij de opdrachten uitvoeren.
Onze medewerkers hebben het uitstekend naar hun zin. Wij bieden hen een omgeving waarin ze
hun persoonlijke ontwikkelingsplan kunnen realiseren. Daarnaast hanteert 2TestIT de
bedrijfscultuur “GOED”: Gelijkwaardig, Open, Eerlijk en Duidelijk.
Wij zien de competen?es van onze medewerkers niet alleen als de kern van het bedrijf maar ook
de vertaling van haar commerciële proposi?e. Er bestaat dus een 1 op 1 verbinding tussen de
producten en diensten die 2testIT aanbiedt en de competen?e van de medewerkers.
Onze diensten zijn: Web-Development, E-Commerce, Product Tes?ng en Documen?ng
Applica?ons.

