Werving & selectie
Hoe kunnen wij u ondersteunen bij werving & selectie?

Heeft u het gevoel dat u niet altijd de juiste kandidaat weet te vinden voor een functie? Stelt u de
juiste vragen aan een kandidaat tijdens een werving en selectietraject? Weet u via welke kanalen u
geschikte kandidaten vindt? Vindt u werving en selectie een tijdrovend en lastig traject?

De personeelsadviseur van Schipper Personeel en Organisatie

Schipper Personeel en Organisatie heeft niet alleen een eigen databank met kandidaten die een
nieuwe uitdaging zoeken, maar onze adviseurs zijn zeer ervaren op het gebied van werving en
selectie. Wij weten welke media of social media het best is om in te zetten. Daarna maken we een
selectie, waarbij we soms kandidaten uitnodigen die in eerste instantie misschien minder voor de
hand liggen, maar die uiteindelijk juist wel meer passend zijn dan u denkt.
Indien u dat wilt, voeren wij samen met u de gesprekken. Onze gesprekstechnieken zijn direct
en leiden tot de kern. Via een persoonlijke profielanalyse en het gesprek dat we daarover met
kandidaat hebben, zijn we in staat om een goede analyse te maken van hoe de persoon zich tot
de functie verhoudt. We gaan voor kwaliteit en een eerlijk advies. We ondersteunen daar waar uw
behoefte ligt.

Hoe is onze aanpak en welke stappen doorlopen we?
Stap 0		
Stap 1		
Stap 2		
Stap 3		
Stap 4		

Kennismaking en inventariseren vraagstelling
Inventariseren/analyseren benodigde informatie/documenten
Procedure en tijdpad afstemmen
Uitvoeren procedure conform gemaakte afspraken.
Evaluatie/afstemming met de klant

Het resultaat

‘Ik vind het lastig om de juiste persoon te vinden voor een functie en het kost ook veel tijd. Bij
het inschakelen van Schipper Personeel & Organisatie, kreeg ik meteen praktisch advies en werd
ik ontzorgd. Het werven en selecteren hebben zij voor hun rekening genomen. De adviseur heeft
daarvoor eerst een functieprofiel opgesteld, wat meteen een helder beeld gaf van de gewenste
kandidaat.
Het was ook goed dat we samen de gesprekken hebben gevoerd. De vragen waren veel meer to-thepoint en ik leerde gelijk veel van de technieken die werden toegepast. Ik heb daardoor het gevoel
dat ik de kandidaten veel beter leerde kennen en een meer overwogen beslissing kon nemen, mede
door haar advies. Fijn ook om een klankbord te hebben, zo heb je het gevoel er niet alleen voor te
staan als ondernemer.’
Werving & Selectie is een tijdrovend en intensief traject, wat vaak wordt onderschat. Maar de
verkeerde mensen aannemen kost nog meer tijd, energie en geld. Het is daarom de moeite waard
om professioneel advies te vragen. Wij ondersteunen u daar waar u behoefte heeft en stemmen
tijdens het hele proces met u af. We gaan voor de beste kandidaat.

Onze adviseurs

Wilt u meer weten over werving & selectie van Schipper Personeel & Organisatie, neem dan gerust
eens contact op met onze adviseurs.

t: 0113 23 94 00
e: adezeeuw@schippergroep.nl
www.SchipperGroep.nl/personeel-organisatie
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