- Interim Diensten -

Recruitment
Als organisatie wil je de best mogelijke kandidaten aan je binden, maar hoe en waar vind je deze? Hoe
kun je na een kort gesprek al weten of je de kandidaat spreekt die jouw organisatie naar nieuwe
hoogten gaat brengen?
Op interim basis verzorgt Aepos het recruitment van talent en desgewenst de begeleiding van deze
talenten. Met de interim recruitment diensten van Aepos krijg je meer dan alleen een externe adviseur,
meer dan alleen een bureau voor search en werving & selectie.
Aepos staat voor een hechte samenwerking: wij luisteren en leveren maatwerk. Met verfrissende ideeën
houdt Aepos opdrachtgevers scherp, altijd met respect en aandacht voor de mens. De interim
recruiters lopen letterlijk mee met de ondernemers. De recruiters zijn zowel sterk in de operatie als ook
op overstijgend en strategisch niveau. Daarnaast zijn ze deskundig in het opstellen van een nauwkeurig
zoekprofiel en het screenen en selecteren van kandidaten. Daarbij put Aepos uit een omvangrijk
netwerk.
De Aepos werkwijze onderscheidt zich in aandacht voor de mens.
Voordat Aepos een kandidaat voorstelt aan een opdrachtgever, laat Aepos de kandidaat zelf de
antwoorden vinden op vragen als: waarom solliciteer je naar deze functie? Wat zijn je competenties?
Binnen wat voor soort organisatie wil je werken en wat past bij jou? Een werkwijze die in het belang is
van kandidaat èn opdrachtgever. De kandidaat wordt uitgedaagd en aangespoord om na te denken
over zijn of haar loopbaan, de opdrachtgever kan rekenen op een gemotiveerde medewerker die past
binnen zijn organisatie.
Als onderdeel van de werving & selectie kan Aepos de communicatie richting arbeidsmarkt verzorgen.
Voor organisaties die wel zoeken, maar dit niet wereldwijd bekend willen maken of voor
opdrachtgevers die de logistiek van het adverteren liever uitbesteden.
De Interim Recruitment diensten van Aepos zijn in te zetten per uur, per dagdeel, per maand of per
traject. Op locatie van de opdrachtgevers of op kantoor van Aepos.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Aepos op telefoonnummer 0512 – 46 22 05 of via de
mail, apostma@aepos.nl

“De werving en selectie van trainees is in goede handen bij Aepos. In opdracht van
Enexis weet Aepos al sinds 2006 elk jaar weer een lichting jonge talenten op de
juiste waarde te schatten.”
– Bianca Wezenberg, Manager van het Enexis Trainee Programma

