Let us
work for
you.
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Als bedrijf voer je gemiddeld slechts twee
sollicitatiegesprekken voordat je besluit een
kandidaat aan te nemen. Een langdurige overeenkomst
besloten op basis van twee korte contactmomenten.
Good Company is er voor de bedrijven die deze
beslissing niet aan het toeval willen overlaten.
We zijn er voor hen die talent willen vinden op een
manier die bij het bedrijf, de cultuur en de visie past—om
zo een team te bouwen om trots op te zijn.

Introductie.

Page
2

We begrijpen als
geen ander dat geen
bedrijf gelijk is.

Zoek je uniek talent voor die moeilijk
vervulbare positie maar heb geen toegang
tot de juiste netwerken?
Wil je in slechts een paar weken je team
uitbreiden met 10+ mensen?
Zoek je een recruitment partner voor de
lange termijn die jouw constante vraag naar
nieuw talent beantwoordt?
Of je nu zoekende bent, je wil verbeteren, toe
bent aan vernieuwing, wil bouwen aan iets
groots of vastzit in iets ouds—wij zijn er om je
te begeleiden in, naar, door en voorbij elke
volgende stap.

Jouw bedrijf. Onze expertise.
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Onze filosofie is gebaseerd op mensen, niet op cv’s. Een
cv vertelt je wat iemand in het verleden heeft gedaan.
Een gesprek vertelt je wat iemand te bieden heeft voor
de toekomst. Je zoekt talent voor de toekomst, niet het
verleden.
Daarom motiveren we kandidaten. We dagen ze uit,
zorgen voor ze en denken met ze mee zodat ook zij een
goede beslissing kunnen maken. Op die manier
garanderen we dat iedere overeenkomst de juiste is.

We doen het anders.
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RECRUITMENT

RESOURCE

ONLINE

DATA

Kandidaatprofiel opstellen

Market mapping

Vacatures herschrijven voor

Periodieke rapportages

Passende recruitmentstrategie

Kandidaten benaderen

optimaal bereik

Voorspellende datamodellen

opzetten

buiten werktijden

E-mail marketing

Monitoren van trends

Candidate journey bepalen

Gespecialiseerde zoektocht

Affiliate marketing

Maken en monitoren van

Toegewijd team samenstellen

op LinkedIn

Google- en LinkedIn-advertenties

dashboard

Actief kandidaten benaderen

Externe kandidaten-database

Beheren van job boards

Kandidaten voorstellen

Sector-specifieke talent

Content marketing

Gesprekken inplannen

pools beheren

Online persoonlijkheidstesten

Feedback verwerken

Carrières van kandidaten volgen

Onderhandelingen

Testen van de candidate journey

Nieuwe collega’s aannemen

Kandidaten selecteren en
kwalificeren

Onze diensten.
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SNEL ENKELE
VACATURES
VERVULLEN

2 MAANDEN
KENNISMAKEN
TOP CHOICE

LANGDURIG
MEERDERE
VACATURES
VERVULLEN

Success-based

Trial Partnership

Always-on Partnership

Voor als je uniek talent zoekt
voor die moeilijk vervulbare
positie voor een percentage
van het jaarsalaris.

Voor als je eerst 8 weken kennis
wil maken met onze diensten
voor een vast bedrag
per maand.

Voor als je doorlopend op zoek
bent naar versterking van je
teams voor een vast bedrag
per maand.

Uitgebreide bedrijfsintake

Uitgebreide bedrijfsintake

Uitgebreide bedrijfsintake

Online exposure

Gerichte marketingcampagnes

Gerichte marketingcampagnes

Sourcing van kandidaten

Sourcing van kandidaten

Sourcing van kandidaten

Online exposure

Online exposure

Opstellen van een passende

Doorlopend

recruitmentstrategie

Opstellen van een passende

Professionele kantoorfoto's

recruitmentstrategie

En meer

Professionele kantoorfoto's
En meer

Kies wat bij je past.
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Bespaar tijd, geld en energie door ons
te laten zoeken, selecteren,
voorbereiden en plannen — zodat jij je
volledig kunt richten op het ontmoeten
van geschikt talent.
We zorgen ervoor dat je uitsluitend
kennismaakt met de kandidaten die
passen bij je functieprofiel en -vereisten.

Via
Good Company:
is gemiddeld 1 op de 4 sollicitanten
gekwalificeerd om op gesprek te
komen
en wordt nog eens 1 op de 4
kandidaten die op gesprek zijn
geweest aangenomen
We laten je kennismaken met de
juiste 25% voor jouw bedrijf.

Laat ons voor je werken.

