Wat levert Balance
Recruitment u op?

Balance
Recruitment
Werving en selectie op topniveau!

Aanzienlijke voordelen
• De juiste managers en professionals op sleutelposities
binnen uw bedrijf
• Betrouwbare en deskundige krachten die passen
binnen uw bedrijf
• Praktisch en professioneel HR advies waar u wat aan hebt

Investeren in
de juiste match
loont!
Het zorgvuldig werven en
selecteren van medewerkers is
belangrijk voor de continuïteit
en groei van uw bedrijf.
Wij ondersteunen u graag.
Met ons uitgebreid netwerk
in de Dutch Caribbean en
diepgaande kennis van de
arbeidsmarkt zetten wij de
juiste professional op de juiste
plaats.

Aanzienlijke besparingen
• Besparing van kosten door het uitbesteden van al
uw recruitmentwerk
• Besparing van tijd die ten goede komt aan uw eigen
core business
• Beperking van de risico’s van een verkeerde selectie

Nieuwsgierig ?
• Overtuig uzelf van het topniveau van al onze
recruitment-, outplacement- en detacheringsdiensten
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte of een
kennismakingsgesprek

Met Balance Recruitment bent
u altijd verzekerd van een
onafhankelijk en betrouwbaar
recruitmentproces dat precies
bij u past.
Het Balance team

www.balancecaribbean.com
recruitment@balancecaribbean.com
T: (+5999) 736-0875
F: (+5999) 736-0876

www.balancecaribbean.com

Selecteert u medewerkers die wezenlijk
bijdragen aan uw bedrijf?
Zijn de sleutelposities binnen
uw bedrijf goed vervuld?
Wilt u zeker weten of iemand binnen
uw organisatie past?
Zoekt u voor een tijdelijke periode
een betrouwbare professional?
Wilt u praktisch en
professioneel HR advies?

Het zorgvuldig werven en selecteren
van managers en professionals is

Onze formule

Onze expertise

De basis

Ervaring

•
•
•
•
•
•

• Deskundig recruitmentteam
• Ruime ervaring in Nederland
en in de Dutch Caribbean
• Werkzaam op alle boven- en
benedenwindse eilanden
• Gecertificeerde assessoren
en coaches
• Assessments conform NIP
richtlijnen
• Deskundig gebruik van social
media tools

Persoonlijk en uitgebreid kennismakingsgesprek
Zorgvuldige vaststelling vacaturevraag
Heldere afstemming over wat u precies van ons verwacht
Duidelijke tarief- en inzetafspraken van onze kant
Gerichte hulp bij het vaststellen juiste functieprofiel
Professionele begeleiding van uw recruitmentproces

Onze werkwijze
• Omvangrijk kandidatenbestand van hoogopgeleide
professionals
• Strakke planning en harde deadlines in onze zoektocht
naar de juiste kandidaat
• Uitgebreide selectie waarbij iedere kandidaat persoonlijk
wordt benaderd, geselecteerd en getest
• Zorgvuldige diploma- en referentiecheck
• Aanvullende selectie- of ontwikkelassessments op
uw verzoek
• Uitstekende terugkoppeling tijdens het
recruitmentproces

cruciaal voor elk succesvol bedrijf.
Wij helpen u graag!

Uw succes
• Aanzienlijke besparing van kosten en tijd door het
uitbesteden van uw recruitmentwerk
• Doortastend en deskundig bureau dat zich
daadwerkelijk in uw wensen verdiept
• Betrokken partner die de extra stap zet, die u verwacht
• Groot netwerk van hoogwaardige kandidaten
• Optimale inzet van internationale, gevalideerde
instrumenten
• Snelle, betrouwbare en discrete dienstverlening

Producten
•
•
•
•
•
•
•
•

Recruitment
Outplacement
Interim
Detachering
Assessments
HR Advies
Loopbaanbegeleiding
Teamcoaching

Opdrachtgevers
• Banken, verzekeraars en
off shore bedrijven
• Commerciële bedrijven
• Retail
• Alle eilandelijke overheden
van de Dutch Caribbean
• Overheid NV’s
• Onderwijsorganisaties
• Stichtingen

