Wij zijn Wiertz Personeelsdiensten

De juiste mensen voor uw vacature. Dat is waar het om
draait. Alleen zo kunt u inspelen op kansen in de markt en
creëert u groei en succes. Met Wiertz Personeelsdiensten
bieden wij u flexibiliteit om uw ambities waar te maken.
Wij zijn een organisatie die staat voor passie, ondernemersgeest, kwaliteit, een lokale aanpak en persoonlijke
aandacht. Om u te ondersteunen in het realiseren van
uw ambities, streven wij naar een optimale inzet van het
talent dat onze kandidaten bezitten. Met verschillende op
maat ingerichte diensten zorgen wij voor een succesvolle
invulling van de flexibele schil van uw bedrijf.

Onze diensten
•

Wiertz Uitzenden gaat om alle uitzendbanen tot en
met MBO niveau. Het is onze uitdaging om een ideale
match met uw vacature te maken en u snel de beste
kandidaat aan te bieden.

•

Wiertz International Recruitment is gespecialiseerd in
het aantrekken van gemotiveerde en bekwame
medewerkers in het Europese buitenland, met het 		
zwaartepunt in Duitsland en Polen.

•

Wiertz Inhouse Services biedt u het gemak van een
uitzendbureau letterlijk bij u op locatie.

•

Wiertz Gastvrij is het horecalabel en gespecialiseerd in
het ontzorgen van de Limburgse horeca op het gebied
van flexibel personeel.

•

Wiertz Callcenter Solutions is dé Limburgse
flexspecialist voor happy agents in de telefonische
klantenservice.

•

Wiertz Onderwijs Services biedt het onderwijs een
uitstekende flexibele oplossing waarmee wij een
nijpend tekort aan invalkrachten eenvoudig ondervangen en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.

•

Wiertz Professionals zijn op alle niveaus en in de 		
meest uiteenlopende functies en branches actief via
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of zelfs voor
onbepaalde tijd. Een Wiertz Professional treedt in vaste
dienst bij ons en beschikt daarmee over de zekerheid
van een vaste baan.

De Wiertz Talent Tool voor een
perfecte match

Wij zijn er van overtuigd dat voor elke professional in
Limburg met haar innovatiekracht en grensoverschrijdende mogelijkheden een unieke kans ligt!
Onze medewerkers kijken dan ook verder dan uitsluitend
een goed CV. Zij willen ook inzicht hebben in de drijfveren,
talenten en ambitie van kandidaten. Hiervoor hebben wij
onze unieke Wiertz Talent Tool laten ontwikkelen met
verschillende online testen.
De Talent Fit test maakt standaard deel uit van onze
werkwijze. Met deze test kunnen wij uw vacature met het
juiste talent invullen. Ook is het mogelijk om als aanvulling
nog extra functiegerichte testen te maken op het gebied
van o.a. managementvaardigheden en sales.

Uw voordelen om te werken
met Wiertz Personeelsdiensten

Member of Wiertz Company

•

U werkt samen met een allround specialist met 20 jaar
ervaring in personeelsvraagstukken.

•

Wij zijn met vestigingen in Limburg, Duitsland en Polen,
thuis op de lokale en Euregionale arbeidsmarkt.

Wiertz Personeelsdiensten maakt onderdeel uit van
Wiertz Company, een krachtig Euregionaal opererend
familiebedrijf actief in de markt van mens en werk.
Met haar verschillende labels en diensten biedt Wiertz
Company maatwerkoplossingen en een dienstverlening
aan voor professionals, flexkrachten en organisaties in
Limburg.

•

Via de overige labels van Wiertz Company bieden wij
uitstekende aanvullende diensten.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening en vooral
de voordelen die onze diensten kunnen bieden voor uw
organisatie? Neem gerust contact met ons op, wij geven u
graag meer tekst en uitleg.

Op www.wiertz.com vindt u een overzicht van al onze filialen en contactgegevens

