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Jouw partner op het gebied van ICT vacatures
Zowel op het gebied van werving & selectie, executive search als interim vacatures
helpen onze ervaren recruitment consultants (internationale) bedrijven, ICT'ers en ICT
managers.

www.haselhoff.nl

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.
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.
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