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Tienduizenden FreeFlexers van Temper kunnen
voor coronatest terecht bij Spoedtest.nl
Nu Nederland steeds meer van het slot komt, worden ook de
personeelstekorten in verschillende sectoren zichtbaar. Temper, het platform
voor flexibel werk, biedt oplossing met tienduizenden bijverdieners die niet
kunnen wachten weer aan de slag te gaan in de horeca, retail en logistiek.
Om de instroom van de tienduizenden FreeFlexers veilig te laten verlopen,
zijn Temper en Spoedtest.nl een samenwerking aangegaan. Hierdoor
kunnen FreeFlexers bij meer dan 90 testlocaties van Spoedtest.nl door heel
Nederland getest worden.

Een uitkomst voor de FreeFlexer, opdrachtgever en gast

Kenneth Wijngaarde, VP of Marketing van Temper: “Het beschikbaar stellen van de gratis

corona sneltesten is voor alle betrokken partijen een uitkomst. Door de coronacrisis hebben

veel bedrijven personeel moeten laten gaan. Nu verschillende sectoren langzaam aan weer open

gaan, zien we tienduizenden FreeFlexers die hun herintrede maken op de werkvloer. We willen

uiteraard allemaal dat dit op een veilige manier gebeurt. Door de snelle service en het fijnmazig

netwerk van Spoedtest.nl kunnen FreeFlexers overal in Nederland gemakkelijk een testmoment

inplannen. Zij krijgen binnen 30 minuten de uitslag en weten dan direct of ze besmet zijn met

het coronavirus en kunnen hier actie op ondernemen. Een fijn idee voor de FreeFlexer zelf, de

opdrachtgever en natuurlijk de gast op het terras of klant in de winkel. We zijn dan ook blij met

de samenwerking tussen Temper en Spoedtest.nl.”

Toegankelijke, betrouwbare en snelle coronatesten

Steve, Operationeel Manager van Spoedtest.nl: “Spoedtest.nl zorgt voor toegankelijke,

betrouwbare en snelle coronatesten. Geheel volgens de standaarden gesteld door het RIVM en

de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, met gecertificeerde medewerkers. Hierdoor testen

we dagelijks duizenden werkenden uit heel Nederland. Zo wordt de veiligheid op de werkvloer

vergroot indien er niet thuis gewerkt kan worden. 
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OVER TEMPER

Via het digitale prikbord van Temper kunnen flexibele bijverdieners in contact komen met het actuele aanbod
aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek. Het biedt opdrachtgevers de
zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze via de app snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en
gemotiveerde krachten. Het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze via de app snel toegang
krijgen tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze
willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.
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De sneltesten, ook wel antigeentesten genoemd, worden mogelijk gemaakt door een

samenwerking tussen TIGRA, Medprevent en Spoedtest.nl. Er zijn al meer dan 90  testlocaties

toegankelijk en we willen richting de 100 testlocaties groeien. Nu de horeca en retail weer

gedeeltelijk open zijn, is het belangrijk dat we de FreeFlexers en opdrachtgevers helpen om een

veilige werkplek te bieden. Wij hebben zelf ook FreeFlexers rondlopen, die zich dus ook laten

testen voordat zij aan de slag gaan.”

Temper

http://pr.temper.works/cdn-cgi/l/email-protection
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_temper
http://pr.temper.works/
http://pr.temper.works/

