BureauDoet Werving & Selectie

voor het MKB

BUREAUDOET EN HET MKB
BureauDoet is er voor het MKB.
Wij zijn er om u te helpen bij het oplossen

BureauDoet Werving & Selectie
W I J Z O R G E N V O O R D E J U I S T E M AT C H
Door groei en ontwikkelingen in de markt is er altijd wel een moment dat u

van personeelsvraagstukken, speciaal daar waar
u geen tijd of kennis in huis heeft.
Op die momenten kunt u gebruik maken
van de specialisten van BureauDoet.

op zoek moet gaan naar nieuwe medewerkers, passend bij het bedrijf en met
de vaardigheden die u op dat moment nodig hebt. Een sollicitatieprocedure is
dan de juiste keuze om nieuwe mensen aan te trekken. Maar wanneer er veel
sollicitaties binnenkomen op een vacature, hoe komt u dan tot de beste keuze?
BureauDoet kan u ondersteunen bij het zoeken naar die ene juiste persoon.

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

Wij doen echter meer dan zoeken. Wij zijn er van overtuigd dat het hebben van de juiste

ADVIES

man of vrouw op de beschikbare plek is waar het om draait. Niet alleen voor nieuw

ONDERSTEUNING

personeel. Wij kijken ook hoe u meer aandacht kunt besteden aan het vasthouden en
motiveren van uw huidige medewerkers. Want dat levert vaak het meeste rendement
op voor de continuiteit van uw bedrijf.

TRAININGEN
PROJECTEN
STRIPPENKAART

BureauDoet Werving & Selectie

voor het MKB

W I J Z O R G E N V O O R D E J U I S T E M AT C H

BureauDoet ondersteunt u op de volgende onderdelen van in-, door- en uitstroom:
•

Opstellen organogram

•

Sollicitatieprocedure

•

Inrichten functiehuis

•

Functionering- en beoordelingsgesprekken

•

Inschaling salarissen

•

Individuele coaching

•

Opstellen functieprofielen

•

Loopbaan coaching

•

Wervingscampagne

•

Exit gesprekken

WIE WIJ ZIJN
BureauDoet wordt geleid door Joyce Leeftink.
Met haar langdurige ervaring in managementen hr-gerelateerde functies is zij de drijvende
kracht achter een team van professionals.
Met dat team is BureauDoet in staat
projecten praktisch uit te voeren
voor verschillende opdrachtgevers.
Praktisch, professioneel en met passie.

BureauDoet staat voor een praktische invulling van uw personeelsvraagstukken. Geen lange trajecten, maar een doelgerichte aanpak met een concreet en
werkbaar resultaat. Dat is de kracht van BureauDoet.

Nieuwsgierig geworden naar wat BureauDoet voor u kan doen?
Kijk op onze site: www.bureaudoet.nl/mkb/
of neem direct contact met ons op.

Arnhem | Winterswijk
info@bureaudoet.nl
www.bureaudoet.nl
Joyce: 06 22461575

