Full Package service: vinden, binden, ontwikkelen
Derks & Derks delivers Recruitment & Development
Solutions voor Life Sciences en Healthcare. We ga
randeren dat we de juiste professional(s) vinden voor
jouw vacature(s). Wil je daarbij nog meer zekerheid,
9 maanden garantie tegen mismatches én extra onder
steuning bij onder andere onboarding en coaching?
Kies dan voor de Full Package service van Derks & Derks.
Full Package is de benaming voor de meest uitgebreide
dienstverlening bij Derks & Derks waarmee we organisaties en professionals ondersteunen om efficiency en groei
te garanderen. Het betekent dat we de juiste kandidaten
niet alleen vinden, maar er ook voor zorgen dat ze blijven
en zich ontwikkelen.
Wat valt er allemaal onder Full Package:

• een uitgebreide intake bij de opdrachtgever (voor

informatie over het bedrijf, de locatie, de collega’s,
de bedrijfscultuur, de functie, kwaliteiten van belang
voor de aan te nemen medewerker en andere bijzonderheden voor het kunnen maken van de juiste
match)

• een duidelijk functieprofiel en een heldere en
wervende vacaturetekst

• werving, met inzet van ons netwerk, de juiste platforms
en kennis van de markt

• selectie, het voeren van effectieve sollicitatiegesprekken
op basis van de STAR methodiek

• fullscan assessment; capaciteitenonderzoek, een

persoonlijkheids- en motivatieonderzoek en een
vaardighedenonderzoek door een van onze Talent
Development Psychologen (NIP), ontwikkelgericht, altijd
op maat en afgestemd op de functie eisen
• ondersteuning bij onboarding nieuwe medewerker
(vaak onderschat, maar erg belangrijk voor zowel verbinding met het bedrijf als snelle inzetbaarheid)
• coaching van nieuwe medewerker en daarbij
ondersteuning in zijn/haar ontwikkeling
• evaluatie en partnership
Als je gebruik maakt van onze Full Package service
geven wij een garantie van maar liefst 9 maanden op de
opdracht! Dit houdt in dat Derks & Derks voor een nieuwe
kandidaat zorgt, als het dienstverband met de kandidaat
binnen 9 maanden beëindigd wordt.
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Meer informatie?

Neem contact op met een van
onze Recruitment Consultants.

Derks & Derks

Databankweg 12a
3821 AL Amersfoort

T 033 - 472 80 87
E office@derksenderks.nl
I www.derksenderks.nl
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