Together is better

Together is better

Talent.Samenwerking.Ontwikkeling.Toewijding.

The way we work

In een tijd waarin de arbeidsmarkt krap is en de vraag naar talent steeds groter wordt werkt het maar op één manier.
Samen. Talent Enterprise is uw eigen recruitment afdeling. We vertalen uw behoeften naar de juiste werkgeversuitstraling
waardoor we talent vinden dat écht goed bij u past. Dus, niet zomaar talent, maar duurzaam talent.
We zien onszelf als uw partner in het werkgeverschap. Wat zijn uw ambities? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt en uw
personeelsbestand zich komende tijd? Wij denken graag drie stappen vooruit en zorgen ervoor dat uw werkgeverschap
afgestemd is op de behoefte van uw organisatie en de arbeidsmarkt.

Tijdelijke versterking

Blijvende versterking

Binnen een week een professional of specialist die
niet alleen over de gewenste kennis en ervaring
beschikt maar ook enthousiast is om bij u aan de
slag te gaan.

Professioneel gedreven medewerkers die passen
in uw organisatie en dankzij onze persoonlijke
onboarding begeleiding in staat zijn zich snel te
ontwikkelen en door te groeien binnen uw
organisatie.

Staffing as a service

Branded recruitment

Wij zorgen ervoor dat die ene taak altijd wordt
uitgevoerd. De werkplek wordt doorlopend en
flexibel gevuld met talent dat past bij de uitdaging
waar uw organisatie op dat moment voor staat.

Werving en selectie anno nu. We werken samen
continue aan de zichtbaarheid en populariteit van
uw onderneming in de arbeidsmarkt. Resultaat?
Continue toestroom van talent dat staat te popelen om bij u te werken en een verbeterd imago.

Kennismaken & verdiepen
We verdiepen ons in uw ambities, de
mogelijkheden op de arbeidsmarkt
en creëren een doelgerichte aanpak.

Talent vinden & selecteren

Aan de slag

Duurzaam en doelgericht vinden we
het talent dat past binnen uw
organisatie. Voor nu en voor straks.

We zorgen dat de gevonden
versterking snel productief is
op een manier die bij u past.

Tijdelijke versterking

Tijdelijke versterking van uw team met een professional
In een drukke periode of tijdens een nieuw project komt uw team al snel handen te kort. Het vinden van iemand
met de juiste ervaring die direct kan bijspringen is vaak een flinke uitdaging. Of u nu op zoek bent naar een
professional ter ondersteuning van uw team, of een specialist voor een specifiek project. Wij zijn dagelijks actief met
het updaten van ons netwerk en zijn goed op de hoogte van de kwaliteiten, ervaringen en situatie van onze
contacten. Wij focussen op de persoon en kunnen zo altijd binnen een week een talent aan u voorstellen dat over
de gewenste kennis en ervaring beschikt en bovendien enthousiast is om een nieuwe, tijdelijke uitdaging aan te
gaan.

Een jaar geleden ben ik via Talent Enterprise binnengekomen bij de NEN
voor een interessante klus als Finance Manager. Het contact is daarna blijven
bestaan. Toen het F&C-team krap kwam te zitten met het opstellen van het
jaarwerk, hebben zij mij wederom goed weten te helpen door het inzetten
van een interim professional die mij in een korte periode
uit de brand kon helpen!

Uitgebreid netwerk

Focus op de persoon

Ons netwerk bestaat uit personen waarmee
we nauw contact houden. Zo zijn we altijd op de
hoogte en kunnen we snel het juiste talent koppelen aan uw uitdaging.

Naast de wensen van de opdrachtgever, kijken
wij ook altijd naar de kennis en wensen van de
kandidaat zelf. Het is belangrijk dat hij of zij zich
uitgedaagd voelt en past binnen uw team.

360

Snel schakelen

Branche specialist

Ons uitgebreide en persoonlijke netwerk stelt ons in
staat om binnen een week een talent te vinden om

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn onze branche specialisten als geen ander op de hoogte van
wat er speelt, welke uitdagingen er zijn en hoe
deze op te lossen.

uw team te ondersteunen.

Blijvende versterking
Uw beste medewerker

Een collega zegt op of u wilt uw team uitbreiden. Het team begint al te mopperen over de werkdruk, maar het vinden van een
geschikte kandidaat is lastig. Het aantal beschikbare kandidaten is lager dan ooit en potentiële kandidaten worden overspoeld
met kansen. Het resultaat? Kandidaten die terughoudend zijn en op zoek zijn naar dé perfecte baan.
Wij hebben de oplossing voor uw uitdaging en scannen de markt zorgvuldig. We verdiepen ons in uw organisatie, uw team en
de rol(len) waarvoor versterking nodig is. We zoeken grondig en doortastend naar kandidaten. Samen met u selecteren wij de
juiste versterking. Bovendien zorgen we ervoor dat die nieuwe collega snel productief is.
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Focus op de persoon

Een loyale medewerker

Wij kijken naar de kennis, kunde, vaardigheden en
wensen van de kandidaat, kortom: het hele plaatje. Het is belangrijk dat hij of zij zich uitgedaagd
voelt en past binnen uw team.

Onze aanpak zorgt voor collega’s die langer
verbonden blijven aan hun nieuwe werkgever.

Een fijne collega

Intensieve begeleiding

Een nieuwe collega die kansen ziet om te groeien
en gedreven is om zijn werk goed te doen.

Lange proeftijd van een jaar en intensieve,
persoonlijke begeleiding bij het onboarden.

Het contact met Talent Enterprise heb ik ervaren als zeer prettig en to-thepoint. Er wordt vlot en professioneel gehandeld. Daarbij voelde ik me centraal
staan in het contact met mijn nieuwe werkgever. - Frank, Pivoton.

Staffing as a service
Uw functie altijd bemand

De uitdagingen in uw organisatie veranderen constant en de kennis en expertise die daarvoor nodig is eveneens.
Het komt daarom ook geregeld voor dat u behoefte heeft aan specifieke en aanvullende competenties.
Doorlopend maar flexibel toegang hebben tot de benodigde vaardigheden en specialismes is wat u zoekt.
Wij denken pro-actief met u mee en zorgen ervoor dat uw bezetting continu mee verandert. Afhankelijk van de uitdaging
waar u op dat moment voor staat, zorgen wij voor een collega die u en uw team hierbij ondersteunt.
Na bepaalde tijd neemt u afscheid van de collega en wordt hij vervangen door iemand die past bij uw nieuwe
uitdaging. De effectiviteit van uw organisatie neemt toe, er is sprake van een gezonde doorstroom en de risico’s worden
aanzienlijk beperkt.

Het contact met Talent Enterprise heb ik als zeer positief ervaren. Het is een
open bedrijf dat graag samen kijkt naar mijn mogelijkheden. Ze hebben mij
aan een functie geholpen waar ik mijn expertise in kwijt kan. Jeffrey, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Altijd toegang tot talent

Gedreven collega

De plek wordt doorlopend en flexibel gevuld
met talent dat past bij de uitdaging waar uw
organisatie op dat moment voor staat.

De collega heeft een afwisselende baan en ziet
veel verschillende organisaties. Hij is ervaren,
gedreven om het maximale te halen uit zijn
periode bij u en geïnspireerd door de verschillen
die hij ziet.

Toewijding & focus
We zorgen ervoor dat u altijd beschikking heeft
over de juiste competenties ingevuld door
verschillende personen. Door met u in gesprek
te gaan zijn we hierin pro-actief zodat u flexibel
en snel toegang heeft tot het juiste talent.

Gedeelde risico’s
U heeft flexibel toegang tot het benodigde talent,
maar draagt slechts gedeeltelijk de risico’s van het
aannemen van nieuwe collega’s.

Branded recruitment
Continu en planmatig groeien

U bent continu aan het groeien. De komende jaren verwacht u steeds meer mensen nodig te hebben, terwijl de markt krap
is. Het vinden van een geschikte kandidaat die bovendien snel beschikbaar is, blijft een flinke uitdaging. Het vinden van talent
vraagt tijd, zeker voor schaarse functies. Samen met u werken we uit wat uw organisatie en functies aantrekkelijk maakt. We
benaderen potentiële kandidaten en nemen de tijd om vanuit uw naam een relatie met ze op te bouwen.
We informeren hen regelmatig met interessant nieuws uit uw organisatie en oriënteren ons samen met u op de mogelijkheden
om activiteiten te organiseren voor deze groep potentiële kandidaten. Denk aan een speeddate of een kort seminar.
Het geschikte talent dat nu niet beschikbaar is, zal dat in de toekomst namelijk wel zijn. Wij hebben ze dan al in het vizier en
uw bedrijf heeft dan bovendien al een waardevolle band met hen opgebouwd. Zo creëren we samen met u een permanente
stroom van nieuwe collega’s.

Meer aantrekkingskracht
Samen maken we een aantrekkelijk profiel van uw
organisatie voor specifieke kandidaatprofielen.
We noemen dat een Medewerker Waardepropositie.

Relaties opbouwen
We bekijken waar we die potentiële medewerkers
kunnen vinden en benaderen ze. We maken ze
vertrouwd met uw organisatie en nemen ze op in
een nieuwsstroom die we met uw marketingteam
organiseren.

Vrijheid
U heeft flexibel toegang tot het benodigde talent,
maar draagt slechts gedeeltelijk de risico’s van het
aannemen van nieuwe collega’s.

Moeiteloos werven
Wij verzorgen doorlopend de communicatie en
instroom van kandidaten voor u. Zo heeft u daar
geen omkijken meer naar en toch een steeds
groter bestand met Talent.

Ik ben zeer tevreden met de versterking die je voor ons vond, Bovendien vind
ik het top dat je contact houdt en betrokken blijft. Zeer plezierig.

Talent Enterprise BV
Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden
Telefoon: 0348-490000
Email: info@talententerprise.nl

