We Care 4 Talent
RECRUITMENT & HUNTING VAN EXECUTIVES &
PROFESSIONALS IN ICT & SALES

GEEF NIEUW TALENT
EEN JUMP START

Groei staat en valt vaak met het vinden van de juiste
mensen. Professionals die in staat zijn om zich de nieuwe
taak snel eigen te maken. Die assertief en oplossingsgericht
zijn. En die direct verantwoordelijkheid nemen, ownership!
Alle toverwoorden ten spijt is het al heel lastig om goed
gekwalificeerde mensen te vinden, laat staan om ook de
juiste soft skills te beheersen. Recruiters noemen dat vaak
de schapen met vijf poten. Wij van Kweekel noemen dat de
ideale kandidaten voor een JUMP START.
Onze werkwijze:
1. PROFIEL-ANALYSE Hierbij bezoeken wij de
organisatie, spreken wij met de opdrachtgever en een
toekomstig collega. Doel is een analyse te maken van
de ideale skill set van de kandidaten inclusief de
uitdaging die de kandidaat gaat invullen.
2. HUNTING, RECRUITMENT & SELECTIE De eerste
twee maanden gaan wij actief op zoek naar geschikte
kandidaten. Afhankelijk van de rol kan dit sneller gaan.
3. WEDERZIJDSE MATCHING Organisatie en kandidaat
worden aan elkaar voorgesteld. Is er een match? Ja?
4. START DIENSTVERBAND Het inhoudelijke
inwerktraject wordt door de organisatie in gang gezet.
5. PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT & LEIDERSCHAP
in de eerste zes maanden van het dienstverband zal
Kweekel extra aandacht geven aan de soft skil set van
de kandidaat. Ondernemerschap, pro-activiteit en
doelgerichtheid staan hierbij centraal.
6. INTERVISIE Na de training zullen wij drie intervisie
momenten met de kandidaat inplannen.

0172-406080

info@kweekel-recruitment.nl

Onze gedragsregels
•

•
•

Integer, Persoonlijk en
Transparant naar opdrachtgever
en kandidaat.
Beloning op Resultaat: 19% van
het bruto jaarsalaris indien de
kandidaat wordt aangenomen.
Wij hunten niet bij onze
opdrachtgevers. Tegelijkertijd
verwachten wij van onze
opdrachtgevers dat zij niet
gelijktijdig de vacature bij collegarecruiters uitzetten.

Onze doelstelling:
Een lange termijn relatie tot stand
brengen tussen werkgever &
werknemer.
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