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NIEUWE BRANDING ROBERT HALF 
VERTROUWDE KWALITEIT IN EEN NIEUW JASJE 

Amsterdam, 2 oktober 2013 – Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële 
professionals en administratief ondersteunend personeel, introduceert vanaf oktober een nieuw logo 
en andere designupdates voor al haar arbeidsbemiddeling divisies. De nieuwe branding heeft een 
eigentijds monogramlogo en tekst die de diensten van het bedrijf onder de Robert Half-paraplu 
verenigt.  

Het nieuwe logo is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en leesbaarheid in digitale 
mediaformaten, waaronder websitebanners, social media en mobiele toepassingen. Robert Half heeft 
vergelijkbare wijzigingen aangebracht in de logo’s van de verschillende divisies om voor visuele 
consistentie te zorgen.  

“Robert Half is voorloper op het gebied van financiële arbeidsbemiddeling. In de afgelopen 65 jaar is de 
naam Robert Half synoniem geworden voor topkwaliteit in professionele arbeidsbemiddeling,” zegt 
Harold M. Messmer, voorzitter en CEO van Robert Half. “Het nieuwe logo en de grotere nadruk op het 
Robert Half-merk toont de volledige reikwijdte en diepgang van de diensten van het bedrijf, terwijl het 
ook een eerbetoon is aan onze rijke geschiedenis.”  

Robert Half heeft ook aangekondigd dat het woord ‘international’ niet langer gebruikt wordt in de 
corporate branding. In plaats daarvan zal de volledige nadruk komen te liggen op de naam Robert Half. 
Vanaf oktober bevindt de internationale bedrijfswebsite zich op www.roberthalf.com. Het 
beurssymbool van het bedrijf op de NYSE blijft RHI.  

De divisies van Robert Half in Nederland zijn: Robert Half Finance & Accounting, Robert Half 
Management Resources, Robert Half Financial Services, Accountemps en OfficeTeam.  

 

 

     

 
Robert Half Finance & 

Accounting specialiseert 
zich 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 is gespecialiseerd 
in het plaatsen van 

financiële en bancaire 
professionals 

 
Accountemps is specialist 

in het uitzenden en 
detacheren van 

boekhoudkundig en 
financieel personeel 

 
OfficeTeam is 

gespecialiseerd in het 
plaatsen van 

administratieve en 
secretariële 

professionals op 
tijdelijke basis 

 
 
 
 
 
 

http://www.roberthalf.com/new-logos
http://www.roberthalf.com/
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Over Robert Half 

Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 

arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 345 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en 

Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep 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; 

gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire professionals en OfficeTeam; gespecialiseerd in het 

plaatsen van administratieve en secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd 

in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Kijk voor meer informatie op de Robert Half website of op de 

website van OfficeTeam.  

Voor meer informatie of interviewverzoeken gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Jorien Baars 
E-mail: jorien.baars@hkstrategies.com  
Tel.: +31 (0)20 404 47 07 of +31 (0)6 10331864 

Robert Half 
Yvonne Huijbregts 
E-mail: Yvonne.huijbregts@rhi.net 
Tel.: +31 (0)20 510 67 67 
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