de toenemende vraag naar internationale
recruitment opdrachten, heb ik diverse
opleidingen gevolgd. Bijvoorbeeld op het
gebied van behavioral analysis & investigative
interviewing en evaluating truthfulness and
credibility. Technieken die ik als enige in
onze branche kan inzetten om tijdens
gesprekken te achterhalen of kandidaten
oprecht zijn, dus onze opdrachtgevers
profiteren er ook van”, sluit ze af.
Bent u op zoek naar tips voor het opstellen
van een cv of LinkedIn-profiel, wilt u meer
weten over Employer Branding, outplacement
of bent u op zoek naar personeel? Neem dan
vrijblijvend contact op met Professionals4Technology. Marinel, Peter, Angelique, Sanne,
Lianne en Amanda staan graag voor u klaar!

PROFESSIONALS4TECHNOLOGY BREIDT
DIENSTVERLENING UIT MET COACHING
EN OUTPLACEMENT
De afgelopen maanden is Professionals4Technology weer veel ingeschakeld om
uiteenlopende technische functies in te vullen voor bedrijven in binnen- en
buitenland. De opdrachtgevers weten de specialist in het werven en selecteren
van hoger opgeleiden binnen de Engineering & Technology te vinden vanwege
het vermogen om specialistisch maatwerk recruitment te leveren. ,,De markt blijft
aantrekken, dus neemt de vraag naar technisch hoogopgeleid personeel toe”,
vertelt directeur Marinel van Walsum in het bijzondere pand in techniekstad Delft.
De redactie sprak met haar over een recente uitbreiding van de dienstverlening.
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Lastige vacatures
De corebusiness van Professionals4Technology blijft onveranderd. Al zes jaar lang wordt
vol enthousiasme gewerkt aan de missie om
iedere technisch hoogopgeleide professional
in Zuidwest-Nederland te kennen en te
verbinden. ,,Inmiddels hebben wij een zeer
uitgebreid netwerk opgebouwd. Daarom
durven we iedere uitdaging aan te gaan en
doen we alles om ook het schaap met de vijf
poten te vinden”, legt Marinel uit. Professionals4Technology heeft door deze werkwijze
naam gemaakt in de branche, zodat opdrachtgevers uit heel het land en van ver over de
grens zich voor de invulling van lastige vacatures tot Professionals4Technology wenden.
Outplacement
Die reputatie zorgt er ook voor dat zij soms
met vragen komen over onderwerpen die
niet standaard tot de dienstverlening van
Professionals4Technology behoren. Outplacement bijvoorbeeld. ,,Een internationaal
ingenieursbureau kreeg te maken met een
reorganisatie, waarbij afscheid moest worden
genomen van een groot aantal medewerkers.
Zij benaderden ons om hen te begeleiden

richting nieuw werk”, vertelt Marinel. Professionals4Technology nam de opdracht aan en
doorliep een intensief traject met de betrokkenen, waarbij wekelijks zowel individuele
als groepssessies werden gehouden. ,,We
hebben hen tests laten doen die inzichtelijk
maken wie ze zijn en welke richting bij ze
past, maar ook gesprekstechnieken geoefend
en hen begeleid bij de acceptatie van de
situatie. Daarnaast gaven we vanuit onze
expertise omtrent personal branding tips over
het schrijven van een cv en het profileren op
LinkedIn, waarbij voor iedereen een goede
foto werd gemaakt. Uiteindelijk is 98% nu al
weer aan het werk. Natuurlijk zijn we daar
trots op, maar vooral de oprechte dankbaarheid van de deelnemers is erg mooi.”

Professionals4Technology
Executive Recruitment |
Projects & Consultancy
Dieselweg 1
2623 CZ Delft
T: 085-7325750
E: info@professionals4technology.com
I: www.professionals4technology.com
Volg ons ook op Twitter, Facebook,
LinkedIn en Instagram

Uitbreiding dienstenpakket
Het succes van het traject maakt dat Professionals4Technology outplacement en carrière
coaching heeft toegevoegd aan het dienstenpakket. ,,Daarom zijn we nu op een nog
breder vlak inzetbaar”, zegt Marinel. Het past
bij Professionals4Technology, dat al vanaf
het begin voortdurend in ontwikkeling is.
Voor Marinel zelf geldt dit eveneens. ,,Door
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