,,De economie trekt voor ons gevoel aan.” Met die positieve woorden opent Marinel
van Walsum ons gesprek. De directeur van Professionals4Technology, de specialist
in het werven en selecteren van hoger opgeleiden binnen de Engineering &
Technology, onderbouwt haar gevoel met een voorbeeld. “Wij worden veel gevraagd
om invulling te geven aan technische, specialistische functies in binnen- en
buitenland. Met name op dit moment in Sales functies. Bedrijven die daarin willen
investeren, zien de toekomst positief in.” Ook voor Professionals4Technology is dit
goed nieuws, want het in Delft gevestigde bedrijf onderscheidt zich al ruim vijf jaar
in specialistisch maatwerk recruitment.
Internationaal
Professionals4Technology heeft een reputatie
opgebouwd als het gaat om het invullen van
lastige vacatures. Om die reden weten
opdrachtgevers uit heel Nederland, maar
ook van ver over de grens Professionals4Technology te vinden. ,,Onze missie is al
sinds de beginperiode hetzelfde gebleven.
Wij willen namelijk iedere technisch hoogopgeleide professional in Zuidwest-Nederland kennen en verbinden. Dat levert een
uitgebreid netwerk op”, legt Marinel uit.
,,Daarom zijn wij erg druk met headhunting
voor internationaal opererende bedrijven.
Dat doen we zowel voor buitenlandse
bedrijven met een vestiging in Nederland
als voor Nederlandse bedrijven die actief
zijn in het buitenland. Wat dat betreft gaan
we geen uitdaging uit de weg. Hoe specialistischer de functie, hoe interessanter. Wij
stellen alles in het werk om ook het schaap
met de vijf poten te vinden!”
Duurzaamheid
Die instelling maakt dat Professionals4Technology ook regelmatig bij bijzondere
projecten betrokken raakt. Bijvoorbeeld als
het gaat om duurzaamheid. ,,Een van onze
opdrachtgevers is gespecialiseerd in waste
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to energy, een proces waarbij groenafval
wordt verzameld en vervolgens wordt
omgezet in energie. W ij hebben hoge
verwachtingen van deze ontwikkeling. Voor
onze opdrachtgever zoeken we naar sales
executives die deze installaties wereldwijd
willen verkopen”, vertelt Marinel.
Employer Branding
Naast werving & selectie / headhunting
houdt Professionals4Technology zich ook
bezig met het opzetten van Employer
Branding strategieën. ,,Arbeidsmarktcommunicatie is voor ieder bedrijf, maar zeker
voor technisch specialisten, erg belangrijk.
Potentiële werknemers moeten immers wel
weten dat je bestaat. Wij adviseren bedrijven
vanuit onze ruime kennis. We zetten daarbij
een zelf ontwikkeld tool in, waaronder een
Candidate Attraction Scan”, zegt Marinel.
,,Ook Social Media speelt een rol. Zelf zijn
we inmiddels ook actief op Instagram, een
niet te missen onderdeel als het gaat om
Employer Branding.”
Groei
Professionals4Technology blijft dus groeien,
mede door de toevoeging van het eigen
ingenieursbureau onder de naam Profes-

sionals4Technology Projects & Consultancy.
Dit wordt gerund door Peter Voogt, de enige
man in het team vol technische vrouwen.
,,Vanuit de markt nam de behoefte aan
specialistische consultants voor enkele
maanden toe, zodat tijdelijke technische
opdrachten vervuld kunnen worden. Wij zien
dit als een aparte tak en hebben het dus
echt als nieuwe specialisatie toegevoegd
aan onze dienstverlening”, stelt Marinel.
Bent u op zoek naar tips voor het opstellen
van een cv of LinkedIn-profiel, wilt u meer
weten over Employer Branding of bent u op
zoek naar personeel? Neem dan vrijblijvend
contact op met Professionals4Technology.
Marinel, Peter, Angelique en Amanda staan
graag voor u klaar!
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
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