UW ORGANISATIE,
ONZE OPLOSSING
UW WERVINGSPARTNER
IN FINANCE FUNCTIES
De markt voor hoogopgeleide financials is volop in beweging.
De recente ontwikkelingen vragen om meer tijd en expertise van
financials. De verdergaande automatisering van accounting
processen, strenger toezicht op kredietverstrekking, toename
van reorganisaties, fusies en overnames en oprichting van
(internationale) Shared Service Centra zijn daarbij van invloed.
Ook het verwachtingspatroon verandert; steeds vaker treden
financials op als business partner van het lijnmanagement.
Onze specialisten bewijzen dat flexibiliteit en kwaliteit goed
samen gaan. We denken graag mee over een passende
invulling van uw wervingsbehoefte.

Bewezen succesvol
Al meer dan 25 jaar hebben we een intensieve
samen
werking met aansprekende opdrachtgevers
in Nederland. We hebben een bewezen trackrecord opgebouwd
door de succesvolle invulling van financiële functies. Door ons
uitgebreide netwerk kunnen we uw wervingsvraagstuk op zeer
korte termijn oplossen. De specialist die morgen kan beginnen,
hebben we gisteren al gesproken!

Krachtig bereik
Door gebruik te maken van een optimale mix van
media, search en ons grote netwerk, zijn we in staat
om kandidaten aan ons te binden die uw verwachtingen waarmaken
en overtreffen. Onze professionals zijn gewend aan het (tijdelijke)
karakter van uw opdrachten en kunnen uitstekend inspelen op
specifieke vraagstukken binnen uw organisatie.

Gespecialiseerde consultants
Met een betrokken team van gespecialiseerde
consultants hebben we de basis gelegd voor het
succes van YER binnen de financiële beroepsgroep, met als resul
taat de plaatsing van vele honderden kandidaten. Met gemiddeld
meer dan vijf jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling en/of uitgebreide
kennis van de financiële functiegroep zijn onze consultants vol
waardige gesprekspartners die uw wervingsvraagstuk kunnen
doorgronden. Door hun kennis en focus maken zij de vertaalslag
van uw wervingsvraagstuk naar een passende oplossing en stellen
ze de beste kandidaten uit de markt aan u voor.

Sterk ontwikkelde professionals
Onze professionals worden gestimuleerd om deel
te nemen aan vakgerichte trainingen of opleidings
trajecten. In combinatie met persoonlijk contact is gerichte
doorontwikkeling van groot belang om te excelleren. Een coach
ondersteunt onze professionals bij het verbeteren van hun com
petenties. Samen wordt geïnventariseerd welke stappen nodig
zijn in de persoonlijke ontwikkeling. Op basis hiervan worden
specifieke trainingsdoelen en het verdere traject bepaald. Dit
geeft voor uw organisatie en onze professionals invulling aan de
kwaliteitseisen en zorgt ervoor dat ze van grotere toegevoegde
waarde voor uw organisatie zijn.

Flexibele en duidelijke afspraken
We doen u graag een voorstel waarin uw wervings
behoefte en onze aanpak worden uitgewerkt.
Kenmerk van onze werkwijze is snelheid in combinatie met kwaliteit
en flexibiliteit. Wilt u tussentijds verlengen of het contract eerder
stopzetten? We denken graag met u mee over de juiste oplossing.
Ons grootste belang is absolute tevredenheid. Regelmatige af
stemming zorgt ervoor dat we de samenwerking optimaal houden.
We streven naar een duurzame en transparante relatie.
Nieuwsgierig geworden naar YER Finance?
Bekijk yer.nl/opdrachtgevers voor meer informatie. Wilt u direct
contact? Bel met YER Finance via 020 697 50 11 of stuur
een e-mail aan s ervice@yer.com

