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Nieuwsbrief

2BEmployable denkt graag met u mee!

Kandidaten in de spotlight!

Ruim 75% van werkend Nederland is over het
algemeen blij met de invulling van de baan of
werkomgeving. Zo blijkt uit de cijfers van CBS.

Wij stellen graag onze talenten aan u voor:

Maar soms zijn er situaties waardoor er voor mensen
binnen een organisatie geen loopbaanperspectief
meer aanwezig is. Mogelijkheden om door te groeien
en jezelf verder te ontwikkelen draagt bij aan
‘baantevredenheid’ naast goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Het 2BEmployability Programma daagt werkgevers
en werknemers uit om niet stil te blijven staan en
talenten te benutten. Een win-win situatie voor de
werknemer en de werkgever ten gunste van het
werkplezier en succesvol ondernemen. Interesse in
het 2BEployability Programma ? Kijk op onze site
www.2BEmployable.nl en kijk wat wij voor u kunnen
doen. Wij denken graag mee!

Persoonlijke coaching
Mocht u behoefte hebben aan een open gesprek met
een van onze coaches om uw dilemma’s in het werk
aan te pakken of wilt u van baan veranderen maar u
heeft geen idee wat de volgende stap zou moeten zijn.
Bel ons voor een afspraak. Wij helpen u graag verder!

Kandidaat 1
In de herkansing omdat wij deze fantastische kandidaat nog niet hebben kunnen plaatsen.
Warm, open en solide teamspeler, gewerkt bij een
toonaangevende verzekeringsbank in de functie van
Financieel Manager (55) zoekt vanwege zijn passie
voor muziek en theater een nieuwe uitdaging binnen
een dynamische en culturele omgeving.
Onze kandidaat kan uitstekend een afdeling financiën
leiden of als rechterhand van een creatief directeur de
financiën beheren. Onze kandidaat is loyaal, eerlijk en
heeft door zijn werkzaam verleden ruime ervaring en
kennis van zaken. Door zijn muzikale achtergrond en
passie voor muziek is het werken met deze kandidaat
een extra voorrecht.
Interesse in deze kandidaat? Neem dan contact met
ons op voor een nadere toelichting.
Kandidaat 2
Instrumentenmaker (37), MBO+ uiterst betrouwbaar
en harde werker, zoekt een andere werkkring omdat
zijn huidige baan te eenzijdig is. Hij zoekt meer
dynamiek en uitdaging in zijn nieuwe job. Zelf denken
wij aan een baan bij de douane of in de facilitaire
dienst.
Interesse in deze kandidaat? Neem dan contact met
ons op voor een nadere toelichting.

Vacatures of Loopbaanvraagstukken?
Bel ons voor een online afspraak:
•

Huib van Santen

06 51352436

•

Harm Hilgeman

06 51139770

•

Gill Marsman

06 21171021

Uw partner die voor duurzame matches gaat ook al
liggen ze soms niet voor de hand.
www.2BEmployable.nl

Authentiek - Oprecht - Realistisch - Groot netwerk

