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Nieuwsbrief 

Wie zijn wij?  

2BEmployable is uw partner wanneer het gaat om onder-

steuning bij interne en externe mobiliteitsvraagstukken.  

Of het nu gaat om de invulling van een vacature of de  

begeleiding van uw medewerkers in hun loopbaan, wij zijn 

u graag van dienst. Onze kerndiensten richten zich op 

Recruitment en Loopbaan coaching, waarbij we maatwerk 

leveren, oprechte interesse tonen en ons groot netwerk 

beschikbaar stellen. Hierdoor zijn wij in staat duurzame 

matches te realiseren, ook wanneer deze misschien niet 

direct voor de hand liggen.  

2BEmployable begeleidt middelbaar– en hoger opgeleide 

medewerkers en werkzoekenden met hun persoonlijke 

mobiliteitsvraagstuk. Door onze relatie-gerichte aanpak 

ervaren onze kandidaten een hoge mate van betrokken-

heid dat resulteert in creatieve oplossingen en authentieke 

matches, waarbij eerlijkheid, duidelijkheid en betrouwbaar-

heid uitgangspunt zijn. 

Wij werken met een team van enthousiaste specialisten 

die hun sporen hebben verdiend in recruitment, HR,     

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, ieder op 

haar of zijn eigen vakgebied.  

Wij doen dit vanuit onze kennis, oprechtheid en vooral 

enthousiasme! 

Uniek (tijdelijk) aanbod 

Op dit moment bieden wij vrijblijvend een online   

eerste kennismakingsgesprek (max. 45 minuten) aan. 

Bent u werkzoekend of wilt u of uw medewerker zich    

oriënteren op nieuwe loopbaankansen? 

Laat via het contactformulier uw gegevens achter, zodat 

we telefonisch contact kunnen opnemen voor het plannen 

van een afspraak. Tijdens het online gesprek kijken wij 

samen of 2BEmployable iets voor u kan doen. 

 

 

Kandidaat in de spotlight! 

Wij stellen graag één van onze talenten aan u voor: 

Zeer gedreven en enthousiaste Sales en Business 

Development Manager (37) die van aanpakken weet. 

Met hogere Hotelschool achtergrond zoekt onze     

kandidaat een nieuwe uitdaging binnen een            

dynamische en internationale omgeving. 

Onze kandidaat kan uitstekend met stressvolle       

situaties om gaan om uiteindelijk een passende      

oplossing op maat te vinden en gestelde doelen te 

bereiken. Presenteren, het bedrijf, een dienst of pro-

duct op enthousiaste wijze neerzetten en het beïnvloe-

den van mensen en processen is aan deze persoon 

toevertrouwd.                                                                      

Onze kandidaat gaat voor “taylor made solutions”. 

Ondanks dat onze kandidaat geen medische opleiding 

heeft genoten is er wel affiniteit met de medische zorg/ 

en medische toepassingen. Onze kandidaat is een 

prettig mens en een harde  werker. 

Interesse in deze kandidaat? Neem contact met ons 

op voor een nadere toelichting. 

Vacatures of Loopbaanvraagstukken? 

Bel ons voor een online afspraak: 

• Huib van Santen   06 51352436 

• Harm Hilgeman   06 51139770 

• Gill Marsman   06 21171021 

Uw partner die voor duurzame matches gaat ook al 

liggen ze soms niet voor de hand. 

            www.2BEmployable.nl 
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