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De vastgoed-, bouw- en infrasector is continu in beweging. Organisaties die actief zijn in
de branche zijn voortdurend bezig met het (her)ontwikkelen van projecten op het gebied
van bouw, onderhoud, renovatie en installatie. Door de toenemende complexiteit van
deze projecten is de werkwijze dynamischer geworden en ligt de focus steeds meer op
de voorbereiding en contractvorming. Actuele voorbeelden hiervan zijn contractvormen
als UAV GC, DBMF(O) en PPS. Deze ontwikkelingen vragen om talent met passie voor
het vakgebied. De werving van deze hoogopgeleide professionals is onze kernactiviteit.
Wij denken graag met u mee over de invulling van uw wervingsbehoefte. Of u nu op
zoek bent naar een starter, specialist, manager of directeur, voor een tijdelijke of vaste
functie: wij zorgen voor de mobilisatie en selectie van de beste kandidaat uit de markt.
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Bewezen succesvol
In de afgelopen jaren hebben we een stevige positie verworven in de vastgoed-,
bouw- en infrasector en een groot netwerk opgebouwd. Door onze gestructu
reerde en persoonlijk aanpak zijn wij erin geslaagd om een solide samenwerking
aan te gaan met onze opdrachtgevers. Bent u op zoek naar vaste invulling van
een vacature? Of heeft u extra capaciteit nodig voor een project? Wij zorgen
snel voor de juiste kandidaat voor al uw vaste en tijdelijke vacatures. Ons
trackrecord is omvangrijk; we hebben voor onze opdrachtgevers vele posities
naar tevredenheid ingevuld.
Krachtig bereik
Afgestemd op het profiel en uw wervingsbehoefte adviseren we een integrale
inzet van media, executive search en ons krachtige netwerk. Door gebruik te
maken van deze optimale mix brengen wij uw vacature bij actieve, latente en
passieve kandidaten onder de aandacht. Deze aanpak loont; het zorgt ervoor
dat de kans op een snelle en succesvolle plaatsing aanzienlijk wordt vergroot.
We bereiken de kandidaten die uw verwachtingen waarmaken en overtreffen.
Gespecialiseerde consultants
Met een betrokken team van gespecialiseerde consultants hebben we de basis
gelegd voor het huidige succes. Met gemiddeld meer dan vijf jaar ervaring in
de arbeidsbemiddeling en/of uitgebreide kennis van de diverse disciplines
zijn onze consultants volwaardige gesprekspartners die uw wervingsvraagstuk
kunnen doorgronden. Door onze kennis en focus maken we de vertaalslag van
uw wervingsvraagstuk naar een passende oplossing en stellen we de beste
kandidaten uit de markt aan u voor.
Korte doorlooptijden
Het is van belang dat uw vacature snel wordt ingevuld, zodat de groei of continuïteit
van uw organisatie gewaarborgd blijft. Arbeidsbemiddeling zit in onze genen;
door onze jarenlange ervaring en gestructureerde processen zorgen we ervoor
dat we gemiddeld binnen 4 tot 6 weken een bemiddeling realiseren. Vanzelf
sprekend is sneller schakelen ook mogelijk en hebben wij ook professionals
in onze pool die op detacherings- of interimbasis bij u aan de slag kunnen.
Afhankelijk van de zwaarte en de schaarste van het profiel komen we gezamenlijk
tot de juiste invulling van uw wervingsbehoefte.
Flexibele en duidelijke afspraken
We stellen graag een voorstel voor u samen waarin uw wervingsbehoefte en
onze aanpak worden uitgewerkt. Kenmerk van onze werkwijze is snelheid in
combinatie met kwaliteit en flexibiliteit. Wilt u bijvoorbeeld bij detachering
tussentijds verlengen of het contract eerder stopzetten? We denken graag met
u mee over de juiste oplossing. Ons grootste belang is absolute tevredenheid.
Door regelmatig af te stemmen zorgen we ervoor dat we de samenwerking
optimaal houden. We streven naar een duurzame en transparante relatie.
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