
‘In the cloud 
the speed of innovation 
is extremely high’

Beweging in techniek

vhp2.nl Beweging in techniek

Als VHP2 zijn wij netwerk, vakbeweging, kennisveld en deeltjesversneller ineen. 
Wij werken voor jou. In iedere fase van je loopbaan. Wij bewegen naar resultaat.



Deeltjesversneller voor talent
Jij bent hoogopgeleid, professioneel en ambitieus. Je hart ligt bij techniek. Wij 
helpen je bij het realiseren van je ambitie. Zorgen dat je talent wordt versterkt. Dat 
je slagkracht toeneemt door goede arbeidsvoorwaarden en een gezonde loopbaan. 
Persoonlijk door praktische adviezen en coaching. Collectief door te onderhandelen 
over de beste arbeidsvoorwaarden met sociale partners en werkgevers zoals Philips, 
Fokker, Siemens, Stork,  ASML en NXP. Ons netwerk. 

Word lid en maak ons waardevoller. Voor jezelf.
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VHP2 | Beweging in techniek                                Innovatie door collectieve capaciteit 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap voor                

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode /Woonplaats

Telefoon privé

E-mail

Werkzaam bij bedrijfsonderdeel / afdeling

Mobiele telefoon Aangemeld door   

Techniek je passie? Wij maken het 
waardevol. 
Iedere loopbaanfase heeft zijn eigen aandachtsgebied. Onze diensten zijn daar op 
afgestemd. Naast het werk voor de belangen van het collectief, bieden wij coaching 
en persoonlijk advies. 
 
Young professionals: Advies over je sollicitatie, je eerste contract, 
functiewaardering en salaris. Wat zijn gevolgen van werk in het buitenland? Als je 
twijfelt over je richting of voor jezelf wilt beginnen? Misschien heb je behoefte aan 
een mentor. Iemand met overzicht. Wij bemiddelen en brengen ons netwerk in. 
En… tot 30 jaar krijg je 50 % korting! 

Professionals: Je bent hoogopgeleid. Specialist in techniek en technische 
processen. Ambitieus in het uitoefenen van je vak. Je volgt trainingen en neemt 
je stappen. Ook privé vragen zaken aandacht. Het is een krachtenveld. Er wordt 
een stevig beroep op je gedaan. Van alle kanten. Hoe zorg je voor je eigen 
duurzaamheid? Hoe zorg je dat jouw loopbaan voor je blijft werken? 

Starters en Anders 
actieven € 84,- per jaar       

Leden € 174,-   
per jaar      



Wij adviseren over…
-  Arbeidscontracten, functiewaardering en salaris. 
-  Loopbaan- of functieverandering, promotie en demotie, verhuizing en pensioen. 
-  Fusies, overnames, conflicten en mediation…

…èn wij geven snel en deskundig inzicht in de gevolgen van verandering op 
ieder gebied: financieel, juridisch, persoonlijk. 

VHP2
Ruusbroeclaan 21

5611 LT Eindhoven

Frankeren als

briefkaart

Machtiging

Als lid machtig ik VHP2 om de verschuldigde 
contributie af te schrijven van bankrekening

 Per maand per kwartaal per jaar

Datum

Handtekening 

Aanmelden kan ook via www.vhp2.nl 


