
Executive Search 
Een zoektocht naar hooggekwalificeerde
kandidaten voor topposities vraagt om

een andere aanpak.

http://www.wervingopmaat.nl/


Wat kan
Executive
Search voor jou
betekenen?

Met Executive Search richt Werving op Maat zich op ervaren en hoogopgeleide
professionals binnen finance, sales, IT en HR. Deze professionals hebben een
vaste baan en zijn vaak latent oriënterend. Dit vraagt om extra effort en een 
 aanpak waarbij discretie en integriteit topprioriteit hebben. Door ons netwerk
en onze ervaring in recruitment en headhunting weten wij exact hoe wij
professionals en werkgevers aan elkaar kunnen verbinden. 

De focusgebieden

Hooggekwalificeerde kandidaten voor topposities werven?
Wij pakken deze uitdaging met beide handen aan!

Finance Sales IT HR



Waarom
Executive
Search via
Werving op
Maat?

Een uitgebalanceerd netwerk
Het team van Werving op Maat heeft jarenlange ervaring binnen
recruitment en heeft daardoor een groot netwerk opgebouwd. 

Gespecialiseerd in finance-, sales- & IT-posities
Ons netwerk is gericht op professionals binnen finance, sales, IT en HR. Wij
zijn jouw recruitmentpartner binnen deze vakgebieden.

Een vast aanspreekpunt tijdens de gehele procedure
Omdat wij veel waarde hechten aan persoonlijk contact, integriteit en
discretie krijg je bij Werving op Maat een vast aanspreekpunt.

Professionele inzet van assessments
Middels assessments waarborgen wij de kwaliteit die zowel werkgever als
kandidaat verdient. Recruitment consultant Pauline is gecertificeerd in het
afnemen van de DISC- en drijfverenanalyse en Management Drives. 

Continue terugkoppeling en statusupdates
We zijn betrokken bij het gehele proces en komen onze beloftes altijd na.
Afspraak is afspraak.



Werkwijze
Een werving- & selectieprocedure duurt gemiddeld genomen 8 weken.
Afhankelijk van de rol en wervingshaalbaarheid kan dit afwijken. 

1.
Inventarisatie 
& verdieping

2.
Opstellen

profielschets

3.
Bepalen 

wervingsstrategie

4.
Start werving- & 
selectieproces

5.
Afnemen 

assessment

6. 
Onboarding 
& evaluatie



Wat mag je
van ons
verwachten?

Een doelgroepgerichte vacaturetekst
Publicatie op website en diverse jobboards
LinkedIn Jobslot
Gepersonaliseerde LinkedIn aanschrijvingen
Socialmedia-advertisement
Vaste evaluatiemomenten met performance report
Eén assessment

Voor Executive Search-opdrachten leveren wij maatwerk. Onderstaande
punten zijn voorbeelden die in goed overleg, (i.v.m. discretie van de functie)
in de wervingsstrategie kunnen worden opgenomen. 



Werving op Maat onderscheidt zich doordat het team
proactief meedenkt en snel scherpstelt wat je nodig

hebt voor je organisatie, ook op de lange termijn. Door
de scherpe en out of the box aanpak van Werving op

Maat is een groot deel van het managementteam
succesvol gezamenlijk samengesteld. 

Kishan Lodhia, directeur ICT bij 
Flynth adviseurs en accountants 

"

"

https://www.flynth.nl/


Voorwaarden
Bij een succesvolle plaatsing vragen wij 25% van het bruto jaarsalaris (inclusief
bruto emolumenten)*. Voor management-/directieposities hanteren wij een
retained fee van € 5.500,- per opdracht. 

Er wordt in twee termijnen gefactureerd. De eerste factuur, ter hoogte van de
retained fee, bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. De
tweede factuur, ter hoogte van de werving & selectie fee, bij ondertekening van
het arbeidscontract. 

Vraag meer informatie op

*De wervingsfee die Werving op Maat hanteert bestaat uit het fulltime bruto jaarsalaris (op basis van 40 uur) inclusief
vakantiegeld en bruto emolumenten. Denk hierbij aan een 13e maand, vakantietoeslag, winstuitkering en leaseauto.
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Onze Executive Search-specialisten
Interesse in een Executive Search adviesgesprek? Neem contact op met een van onze Executive Search-consultants.

Jurgen Stolk Eileen Bakker
 

Stefan Derksen Pauline de Boer Bart Verplak
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Contact
Willemsplein 44
6811 KD Arnhem
026-2067001
info@wervingopmaat.nl

www.wervingopmaat.nl
Volg ons ook op LinkedIn!
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