Jaar 2021—juni

Nieuwsbrief
Maak van je sterke punten je beroep!

Kandidaat in de spotlight!

Blog geschreven door Harm Hilgeman Founder 2BE

Wij stellen graag één van onze talenten aan u voor:

Deze maand willen wij via onze nieuwsbrief graag aandacht
vragen voor waar wij van 2BEmployable in geloven! De afgelopen jaren zijn wij heel veel kandidaten tegengekomen die zoekende waren naar een nieuwe baan. Bijna alle kandidaten vertelden in het eerste kennismakingsgesprek dat ze een baan
zochten met meer uitdaging, meer vanuit passie willen werken
en meer erkenning wilden van hun werkgever. Het had niets te
maken met de salariëring of andere secondaire arbeidvoorwaarden. Het had te maken met werkgeluk, vertrouwen en
vooral de uitdaging. In de blog van Harm lees je over loopbaan
in de financiële dienstverlening en hoe hij zichzelf daar tegenkwam. Door zijn sterke kanten te ontdekken en daar een passende werkomgeving aan te koppelen heeft hij zijn bestemming gevonden. Wij hopen dat deze persoonlijke blog van
Harm u zal inspireren en wellicht gaat leiden tot het nemen van
die spannende en onzekere stap. Dé nieuwe baan waar je echt
gelukkig van wordt en waar je kunt floreren door jouw sterke
punten te verzilveren ten gunste van eigen ontwikkeling en
voor het bedrijf waarvoor je werkt. De persoonlijke blog van
Harm is te lezen op onze website.

Onze kandidaat (37) die wij graag in de spotlight willen

2BEmpoyable heeft alles in huis om u te begeleiden naar die
nieuwe baan of werkkring waar u echt gelukkig van wordt. Bel
ons voor een kennismakingsgesprek. Wij nemen de tijd om met
u mee te denken en wellicht waar nodig ons uitgebreide netwerk in te zetten. Wij kunnen u ondersteunen vanuit onze kennis, oprechtheid en vooral enthousiasme!

zetten is een hardwerkende, optimistische, innemende maar
vooral een zakelijke salestijger. Hij heeft in de afgelopen 15
jaar zijn sporen verdient in de horeca door op hoog niveau
te acteren als manager van een sterren-restaurant. Onze
kandidaat zoekt in zijn nieuwe baan vooral de salesuitdaging en wil werken voor een toonaangevend merk of
bedrijf (max 100 medewerkers). Onze kandidaat opent
deuren door zijn flair en opgeruimd karakter en weet mensen snel voor zich te winnen. Onze kandidaat is HBO opgeleid en per direct beschikbaar.

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

Uniek (tijdelijk) aanbod voor kandidaat
Op dit moment bieden wij vrijblijvend een online
eerste kennismakingsgesprek (max. 45 minuten) aan.
Bent u werkzoekend of wilt u of uw medewerker zich
oriënteren op nieuwe loopbaankansen?
Laat via het contactformulier uw gegevens achter, zodat
we telefonisch contact kunnen opnemen voor het plannen
van een afspraak. Tijdens het online gesprek kijken wij
samen of 2BEmployable iets voor u kan doen.

Authentiek - Oprecht - Realistisch - Groot netwerk

