
hr -spec ia l i s t en
vitacon luteijn



u U kiest!

u Administratieve en specia-
listische handelingen rondom 
recruitment uitbesteden

u Bij krapte op de arbeids-
markt kan ons grote netwerk 
van doorslaggevend belang 
zijn

u Alles perfect voorbereid. 
U ontmoet uitsluitend ge-
schikte kandidaten

u Duidelijkheid vooraf over 
de te plegen investering

u Tot 5,5 jaar personeel 
flexibel inzetten, zonder 
werkgeversrisico’s

u Digitaal systeem, inzichte-
lijk voor alle betrokkenen

Recruitment ondersteuning, een compleet werving & selectietraject of een payrollconstructie. U kiest en onze 
adviseurs werving & selectie verzorgen het voor u.  

Recruitment support
Wij kunnen u middels recruitment support bijstaan als u wél (snel) een nieuwe medewerker wilt vinden, maar niet wilt 
dat deze zoektocht uw lopende zaken verstoort. Wij nemen u tijdrovende processen uit handen, zoals het opstellen 
van een profielbeschrijving, het schrijven van een wervende vacaturetekst, het (online) uitzetten van een vacature 
en de verdere afhandeling rondom het recruitmentproces. Wilt u daarbij wél zelf de touwtjes in handen houden en 
kunnen kiezen uit de beste reacties op uw vacature? Recruitment support is dan precies wat u nodig heeft.

Werving & Selectie
Als werkgever wilt u niet alleen een vacature vervullen, u wilt juist mensen binnenhalen die het verschil kunnen ma-
ken voor uw organisatie. Onze dienstverlening rondom Werving en Selectie biedt uitkomst als u zoekt naar de juiste 
persoon op de juiste plek. Ook wanneer er krapte heerst op de arbeidsmarkt kunnen wij u succesvol van dienst zijn. 

Onze recruiters zijn, door jarenlange ervaring en door goed te luisteren, in staat om feilloos te doorgronden waar 
uw behoefte ligt. Zij denken met u mee over de vertaling naar het juiste profiel van de kandidaat, zodat deze 
zowel qua competenties als ook qua persoon goed in uw organisatie past. Onze werving en selectie specialisten 
zetten zich vervolgens met grote betrokkenheid en enthousiasme in om de juiste kandidaat voor u te vinden en 
selecteren. Deze wordt aan u voorgesteld en eventueel kan een af te nemen assessment de doorslag geven.

Onze fee bestaat uit twee variabele delen. U maakt een keuze welke stappen u in de eerste fase wilt afnemen tegen 
een vooraf bepaald starttarief. Uiteindelijk betaalt u na succesvolle invulling een vooraf overeengekomen succesfee.

Payrolling
Is er door het jaar heen sprake van een wisselende vraag naar uw producten en diensten? Wilt u eerst goed kennisma-
ken met een medewerker, voordat u deze toevoegt aan uw vaste team? Wilt u goed kunnen inspelen op economische 
schommelingen? Onze payroll services komen u dan goed van pas. Via ons kunt u medewerkers tot 5,5 jaar flexibel 
inzetten, zonder werkgeversrisico’s. Omdat u geen personeels- en salarisadministratie meer heeft, bespaart u ook nog 
eens veel tijd en geld. Wij werken volledig digitaal. U beperkt uw personeelsadministratie tot één factuur. Daarnaast 
hoeft u uw arbeidskrachten niet door te betalen bij ziekte, u loopt dus ook geen risico’s rondom langdurig verzuim.

Afspraak maken?

Doetinchem | Zevenaar

T. 0316 740 115

info@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

✓ groot netwerk beschikbaar✓ altijd een passende oplossing ✓ payrollservices mogelijk

Alles in één dienstverlening
Heeft u de informatie hierboven gelezen en komt u tot de 
conclusie dat alle diensten voor u van toepassing zijn? Over-
weeg dan uw gehele werving & selectiebeleid uit te besteden 
aan Vitacon Luteijn. 

Wij zorgen dan dat u altijd beschikt over voldoende waarde-
volle arbeidskrachten en nemen u alle zorgen en administra-
tieve werkzaamheden uit handen.


