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Bemiddeling voor de ervaren en zelfbewuste 
professionals op hbo/wo werk- en denkniveau. Voor 
functies in de kern van de organisatie; medewerkers 
met hart voor de zaak, de cultuurdragers en 
voortrekkers. Een samenwerking voor de langere 
termijn is het doel.

Zoek je zekerheid of kansen?
Onze opdrachtgevers, met name het mkb, zijn op 
zoek naar zelfbewuste en ambitieuze medewerkers 
die de bedrijfsdoelstellingen doen slagen. Zij die zich 
identifi ceren met het bedrijf en loyaliteit hoog in het 
vaandel dragen. Professionals die reeds hebben 
gepresteerd en vanuit ervaring direct toegevoegde 
waarde voor het bedrijf kunnen inbrengen. 

Op je doel af 
Herken jij jezelf in deze omschrijving en ben je nu of 
op termijn beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Reageer op één van onze vacatures of schrijf je 
in via de website.

Blijf op de hoogte
Volg ons ook via Facebook, Twitter en Linkedin!

Authenticiteit is het 
sleutelwoord. De match staat of 
valt bij het hebben van dezelfde 
ideeën en doelen. De focus 
is gericht op kandidaten 
die zichzelf herkennen in de 
kerncompetenties van uw 
organisatie en passen in de 
bedrijfscultuur. 

Toegevoegde waarde
Kandidaten worden getoetst 
op gedrag, competenties en 
voorkeur voor bedrijfscultuur. 
Match de ambitieuze 
professionals die reeds hebben 
gepresteerd en ervaring 
omzetten in toegevoegde 
waarde voor uw bedrijf. 

Gewenst gedrag
Getoond gedrag in het 
verleden zegt veel over het te 
tonen gedrag in de toekomst. 
Referenties vinden wij 
essentieel. 

Ons adagium: onderneem met 
en voor mensen.

Search, werving en selectie van professionals op 
hbo/wo werk- en denkniveau voor de kern van uw 
(mkb-)bedrijf. 

Cultuur & kernwaarden 
De bedrijfscultuur staat tijdens het gehele proces 
centraal. Het contracteren van een professional 
waarvan competenties en gedrag passen bij de 
waarden en principes van uw organisatie leidt tot 
verbondenheid en tevens meer loyaliteit. Doel: een 
duurzame match. 

Actieve werving = marketing  
Het effectief en doelgericht aanspreken van uw 
doelgroep is een must. Laat zien waar uw bedrijf voor 
staat en prikkel kandidaten om in gesprek te gaan.

Kwaliteit versus tijd 
De procedure is gericht op kwaliteit. Neem de tijd 
voor het rekruteren van die zelfbewuste en loyale 
professional die uw bedrijfsdoelstellingen doet 
slagen. 

Risico’s delen 
U bepaalt de prijs van onze dienstverlening, de 
toegevoegde waarde, dat is voor ons de uitdaging in 
samenwerking. 

Op uw doel af? 
Maak een afspraak via 06-15037551 of mail naar 
info@toplocal.nl 
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