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Inspelen op krimpende trainingsbudgetten 
Financial wordt wijzer van Robert Half campagne  

 
 
Amsterdam, 14 september 2009 – Robert Half start vandaag met een nieuwe 
campagne: ‘Werf een financial via Robert Half; daar word je wijzer van’. 
Bedrijven die een vaste of tijdelijke financial inhuren ontvangen een gratis 
financiële in-house training.  
 
Bij het aanwerven van een financial via Robert Half ontvangt een bedrijf een gratis 
training door financiële opleider Markus Verbeek Praehep. Hiermee spelen beide 
partijen in op het huidige probleem: dat trainingsbudgetten door de economische 
situatie bij veel bedrijven flink geslonken zijn. Door de gekrompen budgetten is er bij 
veel organisaties geen ruimte meer voor praktische trainingen. Hier worden veel 
financiële teams de dupe van.  
 
De campagne loopt van 14 september tot 16 november 2009. Word wijzer. Ga voor 
meer informatie en voorwaarden naar www.roberthalf.nl/wordwijzer .   
 
Over Robert Half  
Robert Half International, opgericht in 1948, is de marktleider op het vlak van gespecialiseerde, 
permanente en tijdelijke arbeidsbemiddeling en is genoteerd aan de beurs van New York (symbol: 
RHI). De groep telt meer dan 360 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en 
Nieuw-Zeeland. In Nederland is het bedrijf vertegenwoordigd door de volgende divisies: 
Accountemps; specialist in het uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, 
Robert Half Finance & Accounting; specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, 
Robert Half Management Resources; bemiddelt financiële interim professionals op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau, Robert Half Financial Services Group; gespecialiseerd in het 
plaatsen van financiële en bancaire professionals en OfficeTeam; gespecialiseerd in het uitzenden en 
detacheren van administratief, secretarieel en commercieel personeel. In Nederland zijn wij gevestigd 
in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Zie voor meer informatie www.roberthalf.nl en 
www.officeteam-interim.nl 
 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Sonja van der Eyk 
Tel: +32 2 481 54 53 
E-mail: sonja.vandereyk@rhi.net   
 
Of 
  
Yurena Segredo Suárez 
Tel: 023 750 32 10 
E-mail: ysegredosuarez@trimedia.nl 

http://www.roberthalf.nl/wordwijzer
http://www.roberthalf.nl/
http://www.officeteam-interim.nl/
mailto:sonja.vandereyk@rhi.net
mailto:ysegredosuarez@trimedia.nl

