Professionals4Technology
Ondernemend
BAR werft nu ook internationaal
Professionals4Technology, de
specialist in het werven en selecteren van hoger opgeleiden
binnen de Engineering & Technology en Supply Chain, maakt
sinds de start in maart 2011
ondanks de crisis een goede
groei door. Het bedrijf groeide in
die periode uit tot een allround
businesspartner voor tal van
klanten.
“Onlangs hebben we weer nieuwe collega’s
aan kunnen nemen. Onze dienstverlening
is bovendien dusdanig uitgebreid, dat we
nu ook internationaal werven. Dit is ontstaan
vanuit de vraag van onze opdrachtgevers
en komt voort uit het huidige tekort aan
technisch hoger opgeleiden,” vertelt de
trotse directeur Marinel van Walsum in het
kantoor aan Donk 7a te Barendrecht.
Missie
De ambitieuze missie van Professionals4Technology staat nog altijd als een huis
overeind: iedere technisch hoogopgeleide
professional in Zuid-West Nederland
kennen en verbinden. Bedrijven die gebruik
maken van de diensten van Professionals4Technology ervaren diverse voordelen.
Zij kunnen zich gedurende het proces bezig
houden met de core-business, in de
wetenschap dat de werving- en selectieprocedure op zorgvuldige wijze wordt
aangepakt. Dit bespaart een bedrijf zowel
tijd als kosten, terwijl de kwaliteit gegarandeerd is. Om nog zorgvuldiger te kunnen
selecteren, heeft Professionals4Technology
een discipline toegevoegd aan het toch al
brede dienstenpakket: assessment &
development. Dit onderzoek wordt afgenomen door businesspsycholoog Charlotte
Nagtzaam en biedt een goed inzicht in de
competenties van een kandidaat, waarbij
niet alleen vakinhoudelijke, maar ook

persoonlijke aspecten worden meegewogen bij het vinden van een match.
De grens over
Klanten van Professionals4Technology
mogen vanzelfsprekend rekenen op de
onvoor waardelijke inzet van het team.
Marinel is er van overtuigd dat, binnen de
specialiteit van Professionals4Technology,
iedere kandidaat te vinden is. “In het
verleden hebben we al functies ingevuld,
die nagenoeg niet in te vullen leken,” zegt
ze. “Natuurlijk zijn goede afspraken met
de klant daarbij belangrijk. Daarnaast is
het een kwestie van hard werken, doorbijten, doorzetten en alle mogelijkheden
toepassen. Daarbij beperken we ons niet
meer alleen tot Nederland. Onze klanten
zien ook dat in eigen land niet iedere
technisch hoger opgeleide meer te vinden
is, dus gaan we de grens over. Het gaat
dan vaak om hogere en moeilijke technische functies. Internet is natuurlijk een
fantastisch medium voor internationaal
recruitment. We hebben ook onderzoek
laten doen uit welke landen binnen Europa
de beste mensen komen en welke universiteiten het best zijn, dus daar selecteren
we mede op.”
Verschuiving
Professionals4Technology is één van de
slechts 30 0 par tijen die rechtstreeks

kandidaten mogen benaderen via LinkedIn.
“We hebben de modernste tools in huis,
maar belangrijker is dat onze mensen deze
kunnen toepassen,” zegt Marinel, die een
duidelijke verschuiving binnen de branche
waarneemt. Voorheen belangrijke bronnen
als Monsterboard en de Nationale Vacaturebank raken achterhaald. “Je moet
zichtbaar zijn binnen de juiste groepen en
veel praten en mailen om je netwerk in
stand te houden. Onze menselijke benadering spreekt daarbij aan. Wij durven ons
als vrouwen te gedragen in een typische
mannenwereld en blijven onszelf.” Marinel
is er dan ook terecht trots op dat de aanpak
van Professionals4Technology, ondanks
de moeilijke tijden, goed blijkt te werken.
Bent u op zoek naar een geschikte kandidaat of baan? Of wilt u gewoon meer weten
over de aanpak van Professionals4Technology? Neem dan eens vrijblijvend contact
op. Marinel, Louise, Erik-Jan, Leontien,
Stefanie, Charlotte en Saskia staan graag
voor u klaar!

Professionals4Technology
Donk 7a
2992 LE Barendrecht
T: 0180-439002
E: info@professionals4technology.com
I: www.professionals4technology.com
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