Werven en Selecteren

SelectiePunt Werven en Selecteren
We werken graag voor u
SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en
kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Het integrale dienstenpakket
bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en payrollen. Strategische
PersoneelsPlanning van SelectiePunt laat zich prima samenvatten in een voor werknemers,
werkgevers of zzp'er aantrekkelijke definitie: De juiste mens op de juiste plaats in iedere
werkvorm.

Focus op franchise
SelectiePunt is een franchiseorganisatie met een sterk groeiend aantal vestigingen door heel
Nederland. Alle SelectiePunt vestigingen worden gerund door zelfstandige franchise
ondernemers. Dat maakt ons bijzonder. Onze vestigingsleiders zijn zeer ervaren ondernemers die
elke dag opnieuw voor ondernemers en werkzoekenden concreet handen en voeten geven aan
onze visie op Strategische PersoneelsPlanning. Eén van hun sterke punten? Hun kennis van de
lokale markt en/of hun onderscheidende specialistische kennis. Volgens het principe van ‘local for
local’ brengen zij in hun eigen verzorgingsgebied vraag en aanbod naadloos bij elkaar, op basis
van Strategische PersoneelsPlanning.

Samen op weg naar een maximaal resultaat
We werken hard, met veel plezier en commitment om voor u het maximale resultaat te behalen.
Dit verklaart ons motto: ”We werken graag voor u”…..En dat merkt u! Eveneens werken wij
nauw samen met diverse opleidingscentra. Hiermee leveren wij vanuit ons concept van
Strategische PersoneelsPlanning ook een concrete bijdrage aan een betere instroom van uw
toekomstige collega’s.

Werven en Selecteren
Als u een vacature heeft, wilt u snel resultaat. Geen dure advertentiekosten, met de vraag of dat
resultaat oplevert. Maar het liefst binnen enkele dagen een aantal kandidaten die passen in het
door u opgegeven profiel.
Uw SelectiePunt Senior Adviseur zoekt deze kandidaten graag voor u. De werkwijze is gericht op
resultaat en gemak.
Op basis van uw wensen en eisen stellen wij een functie- en kandidaten profiel op. We kiezen de
best passende arbeidsmarkt communicatie en gaan voor u aan de slag. Alle response wikkelen wij
voor u af. Inventariseren, beoordelen en nodigen de best passende kandidaten uit voor de 1e
sollicitatie ronde. Deze wordt volledig door uw Senior Adviseur verzorgd. Op basis van deze
gesprekken worden de dan best passende kandidaten uitgenodigd voor de 2e sollicitatie ronde, bij
u op kantoor. Uw Senior Adviseur spreekt van tevoren de kandidaten met u door en assisteert u
tijdens de gesprekken. Aan de hand van de 2 rondes adviseren wij en helpen uw keuze te bepalen.

Kwalitatief, grondig en snel. Vaak zijn de rondes binnen 1 tot 2 weken volledig afgerond.
De fee, welke vooraf overeengekomen wordt, is uitsluitend van toepassing bij een succesvolle
procedure en op basis van een percentage van het jaarsalaris of een fixed-price.










Uw Voordelen op een rij:
Werven en Selecteren door SelectiePunt is ideaal wanneer u een maximale binding wenst met uw
nieuwe medewerkers ten behoeve van schaarse, gespecialiseerde en management functies.
Maar ook als u:
De kosten van instroom exact wilt budgetteren.
Geen dure advertenties zonder garantie op resultaat wilt inkopen.
Tijd wilt besparen op het totale werving en selectieproces.
Anoniem en discreet uw vacature wilt vervullen.
Hulp en advies wenst van een ervaren specialist.
Gebruik wilt maken van de netwerken van uw Senior Adviseur.
Gebruik wilt maken van onze professionele en moderne wijze van arbeidsmarktcommunicatie.
Tegen gereduceerde tarieven gebruik wenst te maken van een voor de functie relevant assessment.

Contact
Inspireert deze brochure u tot vragen? Wilt u meer weten als werkgever, werknemer of ZZP’er?
Of wilt u zelf franchisenemer worden van SelectiePunt? Neemt u dan gerust contact op met een
vestiging bij u in de buurt, telefonisch met ons hoofdkantoor 085 2020199 of per mail
info@selectiepunt.nl
Niet voor niets luidt ons uitnodigende motto: we werken graag voor u.

