
WIE ZIJN WIJ?

Zoekt u de juiste medewerker voor een functie

binnen uw bedrijf? We hebben een groot netwerk

van kandidaten, die daar mogelijk op aansluiten. 

Het is onze kracht om die verbinding te leggen.

Vanuit onze meer dan gemiddelde interesse in

mensen, waardoor wij anders kijken dan anderen

en altijd doorvragen. We beschikken naast een

sterk zakelijk inzicht en een bijzonder groot

netwerk ook over gevoel voor de specifieke

omstandigheden, uw behoeften en sfeer in de

organisatie. We hebben inmiddels succesvol tal van

mensen en organisaties aan elkaar gekoppeld uit

heel verschillende netwerken en werkgebieden, die

elkaar anders nooit hadden gevonden. Die

verbindingen leggen we ook graag voor u.
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Kernwaarden voor ons zijn: plezier hebben,

energiek zijn, uitdagingen aangaan, groeien,

doelgericht met kansen omgaan en tot de laatste

werkdag met trots presteren. In deze kracht willen

we onze kandidaten graag brengen en houden.

Daarom gaan we een stap verder en eindigt onze

betrokkenheid niet na aanstelling, maar blijven we

uw nieuwe medewerker volgen. 

RECRUITMENT SERVICE 



INTAKE

Tijdens de intake wordt een analyse gemaakt van de

organisatie en de vacature. Ook wordt er gekeken naar

de cultuur en specifieke omstandigheden. Vervolgens

wordt door ons een functie-  en competentieprofiel en

een inspirerende wervingstekst opgesteld.  

 

VOORSELECTIE

Beoordeling van de ontvangen sollicitaties

Bevestigen van de reacties 

Kandidaten uitnodigen en afwijzen

Intakegesprekken

Voorstellen van de beste 5 kandidaten

Verzorgen van het administratieve proces.

Op basis van het functie- en competentieprofiel

selecteren wij de meest geschikte kandidaten. Daarbij

maken wij gebruik van relevante databases en

netwerken.  

 

EINDSELECTIE

Evaluatie van de sollicitatiegesprekken 

Referentie check 

Mogelijkheid voor aanvullende testen en/of

assessments (voor zover van toepassing)

 

TARIEF

We factureren 15% van het jaarsalaris (inclusief

vakantiegeld) op basis van no cure no pay. 

 

Om het risico voor u volledig uit handen te nemen, zijn

we in staat kandidaten op payroll basis aan te bieden

voor een periode van maximaal 6 maanden (1040 uur),

waarna u de kandidaat kosteloos kan overnemen, maar

ook een periode van 3 maanden (520 uur) is

bespreekbaar.
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