
AL 33 JAAR DE ICT RECRUITMENT SPECIALIST

HAS E LHOF F  GROEP

Ben  je  voor  jouw  bedri j f  op

zoek  naar  een  ICT  professional

of  manager  dan  helpen  we  jou

graag  met  het  vinden  van  de

juiste  kandidaat .  Dit  doen  we

zowel  in  Nederland  als  voor  al

jouw  buitenlandse  vestigingen .

Hiervoor  werken  we  samen  met

het  internationale  netwerk

PRAXI  All iance .  

Zowel op het gebied van werving & selectie, executive search als interim vacatures 

helpen onze ervaren recruitment consultants (internationale) bedrijven, ICT'ers en ICT 

managers.

Jouw partner op het gebied van ICT vacatures

www.haselhoff.nl  

Haselhoff  Groep  is  sinds  1986

de  special ist  in  het  invullen  van

ICT  vacatures  en  vacatures  die

op  het  snijvlak  met  ICT  l iggen .

Of  het  nu  gaat  om  automotive ,

FMCG ,  B2C ,  f inanciële

dienstverlening ,  de

gezondheidszorg ,  de  publieke

sector  of  een  andere  branche

wij  kunnen  jou  helpen  met  het

vinden  van  de  juiste  kandidaat .  



Haselhoff Groep is sinds 1986 de specialist in het invullen van ICT vacatures. Zowel op 

gebied van werving & selectie, executive search als interim vacatures helpen onze 

ervaren recruitment consultants bedrijven met het invullen van ICT vacatures. Doordat 

we ons specifiek richten op de ICT arbeidsmarkt, hebben we hierin een breed en 

relevant netwerk opgebouwd van kandidaten met de juiste vakinhoudelijke kennis. En 

als kers op de taart wordt ieder traject afgesloten met een “onboarding” coachtraject 

van drie gesprekken. Zo zoeken, vinden en selecteren wij voor iedere vacature steeds 

weer de juiste kandidaat. 

 

 

 

 

Computerweg 8 

3542 DR Utrecht

HASELHOFF GROEP 

0346 -  586000  |   info@haselhoff.nl  

Meer dan 30 jaar ervaring binnen de ICT markt. 

Consultants die zelf meer dan 20 jaar werkervaring hebben in het (ICT) bedrijfsleven. 

Inclusief 3 coach sessies om onboarding zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Persoonlijk en regelmatig contact, jouw consultant houdt je op de hoogte van de 

stand van zaken. 

Bij iedere vacature staat de driehoek kennis, kunde en persoonlijkheid centraal. 

Lid van een van de grootste internationale executive search netwerken ter 

wereld: PRAXI Alliance.

Transparante werkwijze.


