Snel Search procedure
Dit traject is geschikt voor functies op middenmanagement niveau. Hierbij kunt u
denken aan teamleiders en afdelingsmanagers in het onderwijs, de zorg of de
overheid, maar ook aan schoolleiders in het primair onderwijs. Een Snel Search
procedure is zeer effectief als u bijvoorbeeld zelf hebt geworven en geen geschikte
kandidaat hebt kunnen vinden. Wij kunnen helpen de procedure snel weer op te
starten. Wat doen we voor u?
- Intakegesprek;
- Search in ons bestand en netwerk;
- Voeren van gesprekken met kandidaten;
- CV presentatie.
Dit alles doen we in 2, maximaal 3 weken. Na de CV presentatie pakt u de
procedure zelf weer op.
We bieden al een Snel Search procedure aan vanaf € 8.000,--.
Executive niveau
Hebt u een vacature op directie- of bestuursniveau en u wilt de procedure graag
volledig uitbesteden? De Roo Werving & Selectie levert maatwerk en bepaalt samen
met u welke aanpak het beste past. Zo stellen we voor u het functieprofiel op of
bekijken samen met u of het bestaande profiel dient te worden aangepast. Naast de
search in ons uitgebreide netwerk kunnen we u adviseren over de beste strategie
voor het plaatsen van een advertentie en nemen we u dit traject uit handen. We
voeren vertrouwelijke gesprekken met potentiële kandidaten en verzorgen de
terugkoppeling en alle administratieve zaken rondom de uitnodigingen en
afwijzingen. Indien gewenst zijn we aanwezig bij u in de organisatie om de
selectiecommissie te begeleiden bij het voeren van de gesprekken. Eventueel geven
we de commissieleden een training om hen optimaal voor te bereiden op de
criteriumgerichte interviews. Verder begeleiden we u bij een eventueel assessment,
de referentiecheck en de afronding van de procedure.
Middenmanagement
Ook voor vacatures op het niveau van middenmanagement kunt u er natuurlijk nog
steeds voor kiezen om de gehele procedure uit te besteden. Hebt u bijvoorbeeld
niet de capaciteit of verwacht u dat de vacature moeilijk is in te vullen? Of wilt u
dat wij de selectiecommissie(s) begeleiden bij een gevoelig traject? Of herkent u dit
misschien allemaal?
Wij nemen u de gehele de procedure uit handen.
De stappen die we doorlopen bij een volledige procedure kunt u nalezen op onze
website www.deroo.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij via
06 4126 8686 of rdenooij@deroo.nl.

