Syntax Werving & Selectie helpt kandidaat en opdrachtgever!
VIERLINGSBEEK | “Wij zijn er voor kandidaten én opdrachtgevers”, vertellen Eric
Hendriks en Nancy Hermens van Syntax Werving & Selectie uit Vierlingsbeek trots.
Syntax uit Vierlingsbeek brengt beide partijen bij elkaar. Zij helpen opdrachtgevers aan
goed personeel én begeleiden hun kandidaten goed tijdens een (over)stap in hun
loopbaan. “Hierbij staat voor ons voorop dat zowel de kandidaat als de opdrachtgever
tevreden zijn én blijven. Onze slogan ‘Uw continuïteit is onze zorg’ onderschrijft dit.”
Eric Hendriks heeft veel ervaring opgedaan
als HR-manager bij diverse bedrijven.
“Ik stoorde me vaak aan de manier van
werken van intermediairs. Veel werken er
volgens de methode ‘CV-schuiven’; zij gaan
duidelijk voor de kwantiteit en zijn hierbij
niet gericht op de kwaliteit. Vaak bleken zij
de kandidaten en de opdrachtgevers niet of
nauwelijks te kennen. Dit was mijn drijfveer
om het anders te gaan doen! Nu, 17 jaar
later, hebben we duizenden kandidaten in
onze database, werken we vanuit 3 locaties
in Brabant en hebben we duurzame relaties
met onze opdrachtgevers en kandidaten”,
aldus Eric Hendriks.

Direct in dienst bij opdrachtgever
Syntax staat bekend om haar persoonlijke
aanpak en betrokkenheid.
Dit is bereikt door een zorgzame
aanpak en door in alle gevallen eerlijk
en transparant te zijn. “We zijn oprecht
geïnteresseerd in mensen en processen
bij bedrijven, zowel kandidaten als
opdrachtgevers hebben aandacht nodig
en moeten een goed gevoel hebben en
houden.
Syntax is geen uitzendbureau, onze
kandidaten worden direct in dienst
genomen door onze opdrachtgevers”,
vertelt Nancy Hermens.

Ben je als werkzoekende toe aan een
eerste of nieuwe stap in je loopbaan, dan
kan Syntax je het volgende bieden:
•
ruimte om helder te krijgen wie je
bent, waar je goed in bent en waar je
toekomst ligt;
•
keuze uit meerdere vacatures bij
diverse bedrijven;
•
begeleiding en advies tijdens het
sollicitatieproces;
•
bemiddeling naar een dienstverband,
rechtstreeks bij onze opdrachtgevers.
Bent u als werkgever op zoek naar goede
nieuwe personeelsleden dan bent u
bij Syntax aan het juiste adres! Goede
recruitment kost veel tijd en een mismatch
kan u erg veel geld en frustratie kosten.
Daarom focust u zich op uw corebusiness
en wij bieden u:
•
uitbesteding van het sollicitatieproces
(geheel of gedeeltelijk);
•
professionele begeleiding van het
sollicitatieproces;
•
geschikte en gemotiveerde
kandidaten;
•
persoonlijkheidstesten /
assessments (dit is tevens mogelijk
voor uw bestaande werknemers);
•
HR-organisatieadvies en
-ondersteuning;
•
een eenmalige wervingsfee met
een garantieregeling (uiteindelijk
goedkoper dan een uitzendbureau).
Syntax is landelijk bekend als
gespecialiseerd bureau voor de Transport
& Logistiek. Deze specialisatie komt voort
uit onze roots, ons grote netwerk, onze
passie en onze interesse in deze branche.

Ons enthousiasme spreidt zich echter
verder uit. In onze regio helpen we al
veel bedrijven uit andere branches zoals
Techniek, Productie en Handel aan goed
personeel op MBO-, HBO- en WO-niveau.
Vacatures die wij behandelen én waar we
altijd mensen voor zoeken, zijn functies op
MBO-, HBO- en WO-niveau. Voorbeelden
van vacatures: Transportplanner, Hoofd
Administratie, IT-Manager, Project
Manager, Logistiek Engineer, HR-Manager,
Teamleider Warehouse en Logistiek
Manager. Dit zijn vacatures/banen bij
kleinere familiebedrijven tot aan grote
multinationals. De openstaande vacatures
staan op www.syntax.nl. Schrijf je in en
ontvang maandelijks een mail met actuele
vacatures.
Informatie
Syntax is gevestigd aan de Grotestraat
117a in Vierlingsbeek. Bereikbaar via 0478630607 of via info@syntax.nl. Kijk voor
meer informatie op www.syntax.nl

