DAMES VAN
PROFESSIONALS4
TECHNOLOGY AL VIJF
JAAR SUCCESVOL ACTIEF
IN MANNENWERELD
In maart 2016 viert Professionals4Technology, de specialist in het
werven en selecteren van hoger opgeleiden binnen de Engineering & Technology en Supply Chain, haar eerste lustrum. Een fraaie
mijlpaal, die zeker gevierd zal worden. “Het is best bijzonder dat
wij met een bedrijf vol vrouwen al vijf jaar actief zijn in een echte
mannenwereld. Maar het gaat ons heel goed af,” zegt directeur
Marinel van Walsum in het fraaie pand in techniekstad Delft.
Mannenwereld
Een vrouw in de techniek, dat is zelfs anno
2015 nog altijd niet vanzelfsprekend. “De
branche wordt gedomineerd door mannen,
er zijn nog altijd weinig vrouwen die een bèta
studie kiezen. Jammer, want het is ook voor
vrouwen een heel interessante richting,
waarin veel werk te vinden is,” vertelt Marinel.
“Misschien heeft het wat meer promotie
nodig. De actie #ilooklikeanengineer is
daarvan een goed voorbeeld. Hierbij werden
technische vrouwen opgeroepen een foto
van zichzelf op Social Media te plaatsen,
voorzien van deze hashtag. W ij staan
natuurlijk erg achter zulke initiatieven. Zelf
houden we ons immers ook al vijf jaar
staande in een mannenwereld. Dat ons team
alleen uit vrouwen bestaat, is overigens geen
bewuste keuze hoor. Het is gewoon zo
gegroeid.”
Aantrekkende markt
De dames van Professionals4Technology
hebben enkele drukke maanden achter de
rug en verwachten dat het de komende tijd
zeker niet rustiger wordt. “Wij zien duidelijk

40 | oktober 2015

ONDERNEMEND BAR

dat de economie weer aantrekt,” zegt Marinel
hierover. “Daarom krijgen we steeds meer
opdrachten, zelfs van over de grens. In de
afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld
vacatures ingevuld in Saoedi-Arabië, Duitsland en Zwitserland.” Professionals4Technology staat erom bekend geen uitdaging
uit de weg te gaan. Sinds de oprichting zijn
de meest uiteenlopende vacatures ingevuld,
zelfs voor zeer specialistische functies. “Onze
missie is nog altijd om iedere technisch
hoogopgeleide professional in ZuidwestNederland te kennen en te verbinden, zodat
we maatwerk recruitment oplossingen
bieden. Dankzij ons uitgebreide netwerk
kunnen we voor onze opdrachtgevers ook
daadwerkelijk het schaap met de vijf poten
vinden!”
Divers
Professionals4Technology heeft ook veel
kennis op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, voornamelijk via Social Media.
Diverse bedrijven hebben de toegevoegde
waarde ontdekt van de employer branding
strategie en de Candidate Attraction Scan,

een middel om de arbeidsmarktcommunicatie van organisatie naar kandidaat in kaart
te brengen. “We worden steeds vaker
benaderd voor adviesopdrachten,” stipt
Marinel aan. “Ondernemers willen graag
aantrekkelijk blijven voor kandidaten en
daarin kunnen wij een rol spelen.” De groei
houdt ook in dat momenteel wordt nagedacht over het openen van een extra vestiging.
Dat de dames ook naast de werkvloer geen
uitdaging schuwen, blijkt wel als Marinel
vertelt dat Professionals4Technology op 12
september heeft deelgenomen aan de Ronde
van Nedstaal in Alblasserdam. Een team
van drie vrouwen en drie mannen liep mee
tijdens dit unieke loopevenement op een
industriële locatie, dat werd gehouden voor
een goed doel. In 2015 was dat het Jeugdsportfonds Zuid-Holland. “Best zwaar, maar
mijn collega’s hebben dit goed gedaan!”
blikt Marinel terug.
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 en
Demi 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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