Wat leveren onze
excellente uitzenddiensten u op ?
Flexibiliteit Wij maken het aannemen, wisselen en

afscheid nemen van tijdelijke krachten eenvoudig en
zorgen dat de inhuur van tijdelijk personeel steeds past
bij uw bedrijfsdrukte en budget.

Werken met
excellente
uitzendkrachten
loont!
Alles draait in ons werk
om de juiste match tussen
uw bedrijf en uw ideale
uitzendkracht. Wij nemen
daarom uitgebreid de
tijd om na te gaan welke
persoonlijkheid er schuil
gaat achter een cv, want u
heeft recht op een betrouw
bare en passende kracht.
Met Excellent Uitzendbureau
bent u verzekerd van een
persoonlijke aanpak, kennis
van zaken en heldere
afspraken over inzet en
betaling van uw uitzend
kracht. Wij doen al 15 jaar
lang wat wij beloven en
leveren u altijd de beste
tijdelijke kracht.

Expertise Wij nemen u het tijdrovende wervings- en

selectieproces uit handen en kennen de salarissen, vraag
en aanbod in de markt.

Besparingen Wij zorgen bij ziekte voor vervanging

van onze uitzendkrachten en besparen u de last van
juridische kosten, opzegtermijnen, afvloeiingsregelingen
en productieverlies.

Gemak Wij zorgen voor de salarisbetalingen, werkgevers
afdrachten en  functionerings- en verzuimgesprekken van
onze uitzendkrachten en beperken uw werkgeversrisico.

Nieuwsgierig ?
Bel of mail ons voor een persoonlijk kennismakings
gesprek. Wij komen graag bij u langs en onze deur staat
altijd voor u open!

Snipweg 26, Curaçao
info@excellentuitzendbureau.com
www.excellentuitzendbureau.com
T: (+5999) 738-1076
F: (+5999) 736-0876

Excellent
Uitzendbureau
Al 15 jaar uitzenddiensten
van topkwaliteit

Heeft u onvoldoende
capaciteit of expertise om
zelf te werven ?
		Zoekt u een betrouwbare,
		
tijdelijke kracht ?
Heeft u last van piekdruktes of kampt
u met een tekort aan personeel ?
		
Gaat uw steun en toeverlaat
		binnenkort op (zwangerschaps)
verlof ?

De essentie van
Excellent uitzendwerk
De basis van onze uitzendformule
• P ersoonlijk en uitgebreid kennismakingsgesprek
bij u op kantoor
• Zorgvuldige vaststelling van uw zoekvraag naar
de juiste tijdelijke kracht
• Heldere afstemming over uw verwachtingen en
duidelijke tarief- en inzetafspraken van onze kant
• Gerichte hulp bij het vaststellen van het juiste
functieprofiel van uw ideale uitzendkracht

bij tijdelijke projecten, verlengde
proefperiodes, ziekte, (zwangerschaps)
verlof, piekdrukte en vakantieperiodes.
Met goede, betrouwbare krachten wint u
aan tijd, gemak en flexibiliteit en bespaart

• S trakke planning en harde deadlines in onze zoektocht naar de juiste kandidaat
• Uitgebreide en deskundige selectie: iedere kandidaat
wordt persoonlijk door ons benaderd en geselecteerd
• Zorgvuldige check van diploma’s, referenties en
aanvullende assessments op uw verzoek
• Uitstekende tussentijdse communicatie en
terugkoppeling gedurende het zoek- en selectieproces

u ook nog eens aanzienlijk in de kosten.
Wij helpen u daar graag bij!

Wij koppelen
werknemers met
ambitie aan
werkgevers met visie
Uitzendkrachten
• In alle leeftijdscategorieën
• Van MBO tot HBO werk- en

denkniveau

Onze werkwijze

Een uitzendkracht is dé ideale oplossing

Onze uitzend
expertise

• In bezit van alle benodigde

v erblijfs- en vestigings
documentatie

Functiegebieden van
onze uitzendkrachten
• Financiële en administratieve

functies
• Secretariële en ondersteunende

functies
• Sales en marketing functies
• ICT en HR functies

Uw succes
• Aanzienlijke

besparing van tijd en kosten van een
eigen selectieprocedure
• Gratis uitvoering van selecties uit ons eigen data
bestand: no cure, no pay
• Heldere afrekening: u betaalt alleen daadwerkelijk
gewerkte uren en pas als de kandidaat concreet aan
de slag gaat
• Oplossingen op maat: u vraagt, wij vinden!

• Hospitality en technische functies
• Overheids- en non profit functies
• Juridische en fiscale functies

Opdrachtgevers
• Bedrijfsleven Dutch Caribbean
• Overheids NV’s Dutch Caribbean
• Eilandelijke overheden Dutch

Caribbean
• Non profit organisaties Dutch

Caribbean

