Start Move to Catch!
Sinds 14 mei 2013 is Westland een
dienstverlener rijker! “Met u samen
vinden en selecteren wij de voor uw
organisatie bepalende medewerker, of het hierbij nou gaat om een
potential die pas kort op de arbeidsmarkt verkeerd of een executive die
een management of directie functie
binnen uw bedrijf moet gaan bekleden. Het gaat ons erom dat we goed
zijn in wat we doen en kwaliteit leveren zoals u dit als klant graag ziet,”
aldus Job Kuyvenhoven, directeur
van Move to Catch. Met meer dan
25 jaar kennis en ervaring binnen de
branche van werving en selectie, zijn
de Matchmakers van Move to Catch
klaar om de Best Catch te maken tussen werkgevers en kandidaten!

Wij leveren graag doelmatigheid en snelheid voor het
vinden van de juiste persoon
voor: continuïteit, groei,
kwaliteit of een ander doel
binnen uw organisatie. Deze
talents hebben een aantal of
meerdere jaren ervaring in
uw vakgebied.

Uw nieuwe executive heeft
invloed op de ontwikkeling
en het resultaat van uw bedrijf. Wij leveren graag zorg
en aandacht in die voor uw
organisatie zo bepalende
procedure.

Uw bedrijf is wellicht niet
groot genoeg om de specialist volledig in dienst te nemen. Met u maken wij expertise toegankelijk op basis van
detachering.

U wilt jonge, goed opgeleide
medewerkers met de juiste
instelling binnenhalen. Met u
boeien wij talentvolle jongeren, bieden hen vroegtijdige
werkervaring en een goede
start van hun carrière in uw
organisatie.

Jij hebt al enige jaren werkervaring, maar zoekt een organisatie die bij je past. Wij bieden
je graag inspiratie en doelmatigheid voor jouw loopbaan
oriëntatie. Samen gaan we
een doeltreffend proces in
voor jouw best denkbare volgende stap.

U heeft management / direcie ervaring en bent er klaar
voor uw capaciteiten binnen
een andere organisatie vorm
te geven.
Samen met u staan wij voor
het juiste accent in de ontwikkeling van uw volgende
werkgevende organisatie.

U bent in uw discipline een
expert en werkt graag op
projectbasis: vanuit loondienst of in ZZP constructie.
Met u maken wij uw expertise toegankelijk voor korte
of lange tijd, vol- of deeltijd
of op project- of afroepbasis.

Je bent student of pas afgestudeerd. Je wilt bedrijven
helpen bij het inspelen op
ontwikkelingen, nieuwe markten aanboren en moderne
middelen inzetten.
Met jou samen versterken we
bedrijven in de regio door hen
jouw focus en daadkracht aan
te bieden.
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