PROFESSIONALS4TECHNOLOGY

ZET STAP VOORUIT
DANKZIJ VERHUIZING
Sinds januari 2015 is Professionals4Technology, de maatwerkspecialist in het werven en selecteren van hoger opgeleiden
binnen de Engineering & Technology en Supply Chain, gevestigd
in een opvallend pand in Delft. Wederom een stap vooruit in de
ontwikkeling van het bedrijf, dat inmiddels vier jaar bestaat.
“We groeien bovendien nog steeds”, zegt directeur Marinel
van Walsum enthousiast. Kortom, het gaat dus goed met
Professionals4Technology.
Positief
De verhuizing van Barendrecht naar Delft is
goed geweest, benadrukt Marinel. “De stad
past bij ons. Delft is het hart van de techniek.
Ons pand heeft ook echt uitstraling. Iedereen
die in Delft gestudeerd heeft, kent deze
plek,” zegt ze. Persoonlijk kreeg 2014 voor
haar ook nog een bijzonder tintje door de
nominatie voor de titel Zakenvrouw BAR
(Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk).
Hoewel Marinel de titel niet won, is het
absoluut een leerzame ervaring geweest.
“Er kwamen erg veel positieve reacties op!”,
aldus Marinel.
Toegevoegde waarde in arbeidsmarktcommunicatie
Ook in het nieuwe pand blijft het streven van
Professionals4Technology onveranderd. De
missie is nog altijd om iedere technisch
hoogopgeleide professional in Zuid- WestNederland te kennen en te verbinden.
Professionals4Technology levert maatwerk
recruitment oplossingen. “We merken dat
organisaties vaak tekortschieten op het vlak
van arbeidsmarktcommunicatie, voornamelijk via Social Media. Terwijl dat heel belangrijk is, want steeds meer mensen gebruiken
dit bij het zoeken naar een baan,” legt Marinel
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uit. “Recruitment en marketing gaan hand
in hand. Die toegevoegde waarde en
specialisatie brengen wij met ons mee.
Wij helpen bij het opzetten van een
‘arbeidsmarketingstrategie’ voor de langere
termijn en willen een relatie opbouwen met
zowel opdrachtgever als kandidaat. Ons
uitgebreide netwerk en onze kennis van de
markt is hierbij vanzelfsprekend een groot
voordeel.”

adviesopdrachten,” vertelt Marinel. “Onze
opdrachtgevers komen inmiddels ook al
lang niet meer alleen uit Nederland. Steeds
vaker werken we internationaal. Zo hebben
we recent nog opdrachten ontvangen uit
Duitsland en Zwitserland.” Uitdagingen die
Professionals4Technology niet uit de weg
gaat, want niet voor niets heeft het in de
afgelopen jaren de meest uiteenlopende
vacatures ingevuld.

Behoefte
Dat het belangrijk is om aantrekkelijk te zijn
en te blijven voor kandidaten, zal iedere
ondernemer kunnen beamen. De verwachting
is dat de behoefte aan personeel de komende
tijd alleen maar groeit. “We zien de economie
aantrekken en hebben, ondanks de oliecrisis,
toch het gevoel dat er groei ontstaat. Dat
houdt ook in dat er meer mensen nodig zijn,”
zegt Marinel. Professionals4Technology plukt
volgens haar momenteel ook de vruchten
van de vorig jaar opgezette Employer
Branding Strategie en de Candidate
Attraction Scan, een middel om de arbeidsmarktcommunicatie van organisatie naar
kandidaat in kaart te brengen. “Het slaat
duidelijk aan. En hiernaast worden we ook
steeds meer benaderd voor headhunting of

Kortom, 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, Leontien, Daniëlle,
Charlotte, Louise, Bart en Meryem staan
graag voor u klaar!

Professionals4Technology
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
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