Recruitment Proces Outsourcing
Recruitment kent vele aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit, snelheid en vervulling. Auxiliumwerkt
begeleidt vele organisaties naar een adequate, succesvolle corporate recruitment.
Alle functies binnen je organisatie kunnen wij voor je werven en selecteren. Dit alles is in lijn met de
organisatiestrategie en -doelstellingen. Hierbij onderscheidt Auxiliumwerkt zich met onze parate kennis en kunde.
Met als doel om de beste talenten voor jullie organisatie aan te trekken.
Auxiliumwerkt ontzorgt je volledig!
Vanaf het moment dat er een personeelsbehoefte is tot de 1e werkdag
verzorgt Auxiliumwerkt voor jouw organisatie de volledige recruitment.
Hierbij zorgen wij voor een excellente candidate journey, een kundige
businesspartner voor Hiring Managers met kennis van strategische
personeelsplanning en een kwalitatieve vervulling van de vacatures. Dit alles
uit naam van jullie organisatie.
Dit doen we door als outsourcingspartij jullie recruitmentproces geheel of gedeeltelijk te coördineren en uit te
voeren. We werken vanuit de naam van de organisatie, desgewenst gebruik makend van jullie eigen systemen. In
overleg zijn wij op afspraak aanwezig op locatie.
Waarom?
* Volledig ontzorgde Recruitment
* Voor een optimale Candidate Journey
* Werving van kwalitatieve kandidaten
* En een optimale Quality of Hires
We doen dit onder andere door:
* Opstellen en uitvoeren van een wervingsplan
* Het coördineren en uitvoeren van de sollicitatieprocedure.
* Arbeidsmarktcommunicatie
* Kennis van de potentie in de arbeidsmarkt
* En de samenwerking met HR, Hiring Manager en de
interne organisatie.
Deze dienstverlening bieden wij aan op basis van een vast bedrag per maand, uurtarief of vast bedrag per vacature.
Hierdoor is er altijd een passende oplossing voor jullie recruitmentbehoefte.
Door de ervaren Recruitment Professionals van Auxiliumwerkt bespaar je als organisatie tijd, energie en geld. Je
maakt gebruik van alle recruitment kennis en ervaring van Auxiliumwerkt en hebt daardoor een kwalitatieve en
efficiënte corporate recruitment die aansluit bij jullie behoefte.
Wij zetten graag onze expertise, kennis en ervaring in om jullie te ontzorgen!
Neem contact op met Laura Reichgelt voor meer informatie.
www.auxiliumwerkt.nl
lreichgelt@auxiliumwerkt.nl
06-54953232

