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Het.succes.van.een.organisatie.valt.of.staat.met.haar.medewerkers..
Zij.bepalen.uiteindelijk.het.verschil.tussen.slagen.en.falen..Het.vinden.
van.de.juiste.medewerkers.is.daarom.een.kerntaak.voor.elke.organi-
satie..In.deze.brochure.treft.u.tips.voor.het.aantrekken.van.de.beste.
professionals:.welke.professionals.heeft.uw.organisatie.nodig,.waar.
kunt.u.die.bereiken,.hoe.maakt.u.een.goede.selectie.én.hoe.verleidt.u.
hen.om.bij.úw.organisatie.te.komen.werken?

De.tips.komen.uit.de.praktijk:.bij.Robert.Half.interviewen.en.plaatsen.
we.elke.dag.duizenden.professionals.in.uiteenlopende.vakgebieden..
Dat.doen.we.al.meer.dan.zestig.jaar.

Meer.informatie.over.het.aantrekken,.selecteren.en.beslissen.van.pro-
fessionals?.neem.contact.op.met.Robert.Half.via.info@roberthalf.nl.

IntRODuCtIE
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Als.binnen.uw.organisatie.een.vacature.ontstaat,.dan.is.de.eerste.
reflex.waarschijnlijk.om.die.zo.snel.mogelijk.te.vervullen..Die.reflex.is.
logisch,.maar.brengt.wel.het.gevaar.met.zich.mee.dat.u.overhaast.te.
werk.gaat..En.onvoldoende.rekening.houdt.met.het.totaalplaatje:.de.
totale.personele.bezetting,.nu.en.in.de.nabije.toekomst,.een.prognose.
van.toekomstige.opdrachten,.een.overzicht.van.expertise.per.afdeling.
of.team.

Daarom.is.het.verstandig.het.volgende.te.doen:

Kijk met een frisse blik naar de werkbelasting. Op.basis.van.lo-
pende.opdrachten.en.opdrachten.in.de.portefeuille,.kunt.u.inschatten.
hoeveel.medewerkers.u.nu.en.in.de.nabije.toekomst.nodig.heeft..Heeft.
u.fulltime.of.parttime.nieuwe.medewerkers.nodig,.vast.of.tijdelijk?.En.
is.het.nu.überhaupt.nodig.om.nieuwe.mensen.aan.te.nemen?

Breng vaardigheden medewerkers in kaart..Welke.belangrijke.vaar-
digheden.hebben.de.huidige.medewerkers?.En,.nog.belangrijker.als.
er.een.vacature.is:.welke.vaardigheden.missen.ze?.Een.nieuwe.mede-
werker.kan.die.dan.aanvullen.

Overweeg tijdelijke werknemers..Als.u.goed.naar.het.totaalplaatje.
heeft.gekeken.en.u.weet.nog.steeds.niet.of.er.iemand.fulltime.bij.
moet,.dan.kunt.u.het.beste.eerst.een.tijdelijke.werknemer.in.dienst.
nemen..Deze.aanpak.heeft.twee.voordelen..ten.eerste.heeft.u.iemand.
die.pieken.in.de.werkbelasting.kan.opvangen..ten.tweede.kunt.u.de.
vaardigheden.en.prestaties.van.deze.werknemer.observeren.en,.als.
de.functie.toch.fulltime.wordt,.in.de.praktijk.ervaren.of.de.medewerker.
geschikt.is.

Kijk goed naar de taakomschrijving..Bij.de.meeste.functies.hoort.
een.taakomschrijving..In.de.praktijk.evolueert.een.functie:.taken.en.
verantwoordelijkheden.veranderen.in.de.loop.van.de.tijd..Hoe.langer.
een.medewerker.een.functie.heeft.vervuld,.des.te.sterker.wijkt.de.in-
vulling.af.van.de.oorspronkelijke.omschrijving..Als.een.functie.vrijkomt.
is.het.daarom.zaak.de.bestaande.taakomschrijving.te.toetsen.aan.de.
praktijk..En.die.waar.nodig.grondig.te.herzien,.voordat.u.begint.met.
zoeken..

HEt.tOtAAlPlAAtjE
Werven.is.meer.dan.vacatures.vullen

http://www.roberthalf.nl


5De.Beste.Professionals.Vinden,.Aantrekken.en.Selecteren

Gemiddeld.hebben.bedrijven.negen.weken.nodig.
om.een.openstaande.vacature.in.finance.of.accoun-
ting.te.vervullen,.zo.blijkt.uit.onderzoek.van.Robert.
Half.onder.honderdvijftig.nederlandse.managers.uit.
januari.2012..Bij.een.vijfde.duurt.dit.zelfs.drie.maan-
den.of.langer.

.
Werven.vraagt.tijd
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1. AAntrekkingSkrAcht  
AlS werkgeVer
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•    Sociale vaardigheden..Hieronder.vallen.bijvoorbeeld.hoe.goed.
iemand.met.mensen.van.alle.niveaus.en.achtergronden.kan.commu-
niceren,.hoe.goed.iemand.in.teamverband.werkt.en.andere.factoren,.
zoals.verantwoordelijkheidsgevoel.en.talent.om.problemen.efficiënt.
en.creatief.op.te.lossen..

•    Verkoop uw bedrijf..leg.kandidaten.uit.waarom.uw.bedrijf.speciaal.
en.aantrekkelijk.is.–.en.waarom.professionals.voor.u.zouden.moeten.
komen.werken.

uitnodigend,.duidelijk.en.wervend..Aan.die.drie.vereisten.voldoet.een.
goede.vacature,.zowel.als.u.die.online.als.offline.onder.de.aandacht.
brengt..Verder.bevat.een.vacature.in.elk.geval.de.volgende.informatie:.

•    De titel..legt.uit.welk.type.professional.u.zoekt..De.titel.moet.duide-
lijk.en.omschrijvend.zijn..

•    Belangrijkste verantwoordelijkheden..Omschrijft.de.belangrijkste.
taken.van.de.functie.

•    Kernvaardigheden..Geeft.de.basisvereisten.en.-eigenschappen.aan.
die.nodig.zijn.voor.de.functie.

•    Vereiste ervaring..Geeft.het.soort.en.de.hoeveelheid.ervaring.aan..
Voorbeeld:.moet.de.sollicitant.overweg.kunnen.met.de.software.van.
het.bedrijf.of.een.minimum.aantal.jaar.ervaring.op.het.gebied.heb-
ben?

•    Voorkeursopleiding..Geeft.de.diploma’s,.licenties.en.andere.certifi-
caten.aan.die.de.ideale.sollicitant.bij.voorkeur.heeft..

AAntREkkInGSkRACHt.AlS.WERkGEVER
Een.uitnodigende.vacature.als.basis

 “Voor studenten en starters op de arbeidsmarkt is 
de werksfeer doorslaggevend bij de keuze voor een 
werkgever. Jonge professionals zijn zelfbewust en willen 
werken in een omgeving met leuke collega's waar ze zich 
prettig voelen. Werkgevers moeten daar rekening mee 
houden, anders missen ze de slag om talent.”
Stephan Renken, director Robert Half
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Altijd aantrekkelijk

Als werkgever wilt u altijd aantrekkelijk zijn voor professionals. Ook als u geen 
vacatures heeft. Professionals die uw organisatie al kennen en daar een positief 
beeld van hebben, kunt u makkelijker verleiden tot een sollicitatie.

Elke uiting kleurt het beeld van uw organisatie. Advertenties in krant of tijdschrift, 
op radio of televisie, op digitale media. Pagina’s op LinkedIn en Facebook, 
berichten via Twitter. De presentatie van uw vacature  moet passen bij het beeld 
van uw organisatie, en andersom. Als dat niet overeenstemt, bent u als werkgever 
automatisch minder aantrekkelijk.

net.als.u.zoeken.andere.bedrijven.naar.de.beste.kandidaten.voor.hun.
vacatures..In.zowel.een.ruime.als.een.krappe.arbeidsmarkt.is.het.daa-
rom.verstandig.breed.te.zoeken..Advertenties.in.veel.gelezen.printme-
dia.en.online.zijn.tegenwoordig.onvoldoende.om.u.te.onderscheiden.
van.andere.potentiële.werkgevers.

Vraag om aanbevelingen..Vraag.om.aanbevelingen.van.collega‘s.en.
contactpersonen.in.uw.professionele.netwerk,.maar.ook.van.familie-
leden,.vrienden.en.huidige.en.vorige.werknemers..u.kunt.werknemers.
stimuleren.om.aanbevelingen.te.doen,.door.ze.een.beloning.te.beloven.
als.hun.aanbeveling.leidt.tot.het.aannemen.van.een.kandidaat.

Wees zichtbaar..Doe.actief.mee.aan.de.maatschappij..laat.onder.
meer.zien.welke.initiatieven.op.het.gebied.van.maatschappelijk.ver-
antwoord.ondernemen.uw.organisatie.heeft.genomen..Zeker.de.jonge.
generatie.op.de.arbeidsmarkt.laat.dit.meewegen.bij.hun.keuze.voor.
een.werkgever.

Medewerkers als ambassadeur..Stimuleer.uw.medewerkers.om.net-
werkevenementen.bij.te.wonen.en.zich.aan.te.sluiten.bij.beroepsorga-
nisaties..laat.ze.praten.over.hoe.het.is.om.voor.uw.bedrijf.te.werken..
Op.die.manier.kunnen.ze.potentiële.kandidaten.ontmoeten,.terwijl.ze.
tegelijkertijd.het.beeld.van.uw.organisatie.kleur.geven.

DE.BEStE.PROfESSIOnAlS.VInDEn.En.VERlEIDEn.
Alleen.een.advertentie.heeft.onvoldoende.aantrekkingskracht

Benut sociale netwerken: 

Online werven verandert snel. Veel organisaties gebruiken naast hun eigen  
website en vacaturebanken sociale netwerken als LinkedIn en Facebook.

Vooral jonge professionals gebruiken dit als vanzelfsprekend in hun zoektocht 
naar een uitdagende baan. Daarom is het volgende belangrijk:

•  Zorg dat de website van uw organisatie altijd actueel is

•  Controleer regelmatig online vermeldingen over uw bedrijf en pareer waar 
mogelijk negatieve opmerkingen.

http://www.roberthalf.nl
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Maar....internet.is.vooral.een.aanvulling.op.traditioneel.persoonlijk.
contact.en.geen.vervanging..Ga.dus.tijdens.netwerkevenementen.en.
carrièrebeurzen.op.zoek.naar.mogelijke.werknemers.en.bouw.relaties.
op.met.gereputeerde.wervingsbureaus.

Wees creatief met extra‘s..u.kunt.u.als.werkgever.onderscheiden.
met.secundaire.arbeidsvoorwaarden..naast.de.gangbare.opties.kunt.u.
denken.aan.mogelijkheden.voor.flexibel.werken.en.kinderopvang.

Bied een goed salaris. u.kunt.alleen.de.beste.professionals.aantrek-
ken.als.u.weet.wat.andere.bedrijven.in.uw.sector.en.regio.betalen.voor.
vergelijkbaar.werk..Elk.jaar.publiceert.Robert.Half.salarisgidsen.met.
uitgebreide.gegevens.over.het.gemiddelde.salaris.van.professionals.in.
onder.meer.finance.&.accounting..Deze.en.andere.bronnen.helpen.u.
een.marktconform.salaris.vast.te.stellen..

Als.u.het.zich.kunt.veroorloven,.bied.dan.iets.meer.dan.het.gangbare.
salaris.of.bied.tijdens.de.sollicitatiegesprekken.iets.meer.dan.wat.de.
sollicitant.vraagt..Op.die.manier.voelt.een.nieuwe.werknemer.zich.
meteen.gewaardeerd.

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden biedt u aan om 
personeel aan te trekken en te behouden?

40%

32%

27%

22%

Scholing en/of training

Mentoring programma’s

Bonussen

Auto van de zaak

Bijdrage aan pensioen

Mobiel en/of laptop

Flexibel werken

Ziektekosten

Bijdrage sportabonnement

Goede doelen programma

Sabbaticals

Bijdrage kinderopvang

Maaltijden of lunch vouchers

Bron: onderzoek van Robert Half onder managers van Nederlandse bedrijven, januari 2012

21%

19%

18%

16%

13%

9%

9%

9%

7%

Wilt u als eerste de nieuwe Financial Salary Guide 2013  
ontvangen? Stuur dan een mail naar info@roberthalf.nl en 
ontvang de gids medio oktober in uw brievenbus!

mailto:info%40roberthalf.nl?subject=
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2. Selectie VAn De 
juiSte kAnDiDAAt
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Het.screenen.van.cv’s.is.een.belangrijke.stap.in.de.selectie.van.
nieuwe.medewerkers..Een.cv.geeft.een.goed.overzicht.van.kennis.en.
ervaring..Dat.maakt.het.een.prima.hulpmiddel.voor.een.eerste.schif-
ting.van.kandidaten..Zo.kunt.u.aan.de.hand.van.een.cv.beoordelen.of.
kandidaten.voldoen.aan.de.minimale.vereisten.om.de.functie.te.kun-
nen.vervullen..Met.de.volgende.tips.in.gedachten.kunt.u.een.cv.goed.
beoordelen..Ook.haalt.u.zo.informatie.uit.het.cv.die.tussen.de.regels.
staat.

Kijk naar ontwikkeling..De.werkgeschiedenis.van.een.sollicitant.moet.
een.continue.progressie.naar.meer.verantwoordelijkheden.laten.zien..
Maar.kijk.niet.alleen.naar.de.titels.van.de.functies..kijk.ook.naar.wat.
de.kandidaat.in.elke.rol.deed.en.hoe.belangrijk.dat.voor.de.werkgever.
was.

Let op typ- of spelfouten..typ-..en.spelfouten.geven.aan.hoe.zorgvul-
dig.kandidaten.hun.cv.hebben.samengesteld..Zulke.fouten.zeggen.ook.
iets.over.de.nauwkeurigheid.en.zorgvuldigheid.waarmee.zij.werken..

Let op de woordkeuze..Vaag.of.dubbelzinnig.taalgebruik.kan.een.
gebrek.aan.vaardigheden.of.ervaring.verraden..kandidaten.kunnen.
aangeven.‘bekend.te.zijn.met’.Microsoft.Excel..Maar.als.de.ervaring.
uitsluitend.is.opgedaan.tijdens.een.cursus,.dan.voegt.die.weinig.toe.

Let op gaten in de loopbaan..Als.opeenvolgende.functies.in.een.
loopbaan.in.de.tijd.niet.op.elkaar.aansluiten,.dan.is.dat.reden.hierover.
navraag.te.doen.

Als.u.de.cv’s.zorgvuldig.heeft.bekeken,.dan.weet.u.misschien.nog.
steeds.niet.zeker.welke.sollicitanten.u.voor.een.gesprek.wilt.uitnodi-
gen..Dat.kunt.u.oplossen.met.een.kort.telefoon-.of.videogesprek...
Zo.weet.u.beter.welke.kandidaten.u.persoonlijk.wilt.spreken.en.hoeft..
u.minder.sollicitatiegesprekken.te.voeren.

CV’S.SElECtEREn.
tussen.de.regels.door. lezen

“Gemiddeld besteden managers ruim tien 
minuten aan elk cv dat zij van kandidaten 
ontvangen voor een vacature.”

Bron: onderzoek van Robert Half onder managers van 
Nederlandse bedrijven, januari 2012.
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Op.papier.kan.een.sollicitant.de.ideale.aanvulling.lijken.voor.uw.organi-
satie..In.het.selectiegesprek.maakt.u.kennis.met.de.mens.achter.het.cv.

Bereid u goed voor..Ontwikkel.een.aanpak.die.u.bij.alle.kandidaten.
gaat.gebruiken..Rangschik.de.belangrijkste.factoren.die.voor.de.func-
tie.nodig.zijn..laat.u.hierbij.leiden.door.de.functieomschrijving..

Stel de juiste vragen..Onderdeel.van.de.voorbereiding.op.een.se-
lectiegesprek.is.het.opstellen.van.vragen..Vragen.die.onder.meer.als.
doel.hebben.te.achterhalen.hoe.kandidaten.problemen.oplossen.en.
welke.sociale.vaardigheden.zij.meebrengen..Het.is.verstandig.om.te.
variëren.met.het.type.vraag..Gesloten,.feitelijke.vragen,.bijvoorbeeld.
‘Hoe.langt.heeft.u.gewerkt.voor.bedrijf.A?’..Open.vragen,.bijvoorbeeld.
‘kunt.u.vertellen.wat.uw.grootste.successen.bij.bedrijf.A.zijn?’..Hypo-
thetische.scenario’s,.bijvoorbeeld.‘Hoe.zou.u.reageren.op.een.situatie.
waarin...?’..Scenario’s.zijn.een.goed.middel.om.een.indruk.te.krijgen.
van.de.werkstijl..Ze.helpen.tevens.om.te.beoordelen.of.de.manier.van.
werken.past.bij.uw.organisatie.

Laat sollicitanten uitspreken..Begin.niet.met.het.formuleren.van.de.
volgende.vraag.als.de.sollicitant.nog.bezig.is.met.antwoorden..Anders.
loopt.u.het.risico.informatie.mis.te.lopen.

Vijf veelvoorkomende fouten bij sollicitatiegesprekken

Een sollicitatiegesprek is een kritische stap om te bepalen of iemand in uw orga-
nisatie past. Veelvoorkomende fouten kunnen de doeltreffendheid ervan in gevaar 
brengen: 

1. ‘We hebben het te druk.’ Als u te weinig tijd uittrekt voor het sollicitatieproces, 
dan neemt u mogelijk de verkeerde persoon aan. Dus hoe druk u ook bent, bereid 
u van tevoren goed voor op de gesprekken. Dat helpt u de sollicitanten goed te 
beoordelen. 

2. ‘Ik improviseer wel.’ Als u elk gesprek verschillend aanpakt, dan gaat dat ten 
koste van de zorgvuldigheid. Gebruik voor elk gesprek daarom dezelfde vragenlijst. 
Zo kunt u sollicitanten eerlijk met elkaar vergelijken. Voor de onderlinge vergelijking 
is het ook goed om de gesprekken waar mogelijk achter elkaar te laten plaatsvinden. 

3. ‘De kandidaat was geweldig, ze was het eens met alles wat ik zei.’ Als u 
meer dan twintig procent van de tijd aan het woord bent, dan praat u te veel. Als u 
actief luistert, dan krijgt u waardevolle informatie die u misschien niet had gekre-
gen als u de meeste tijd aan het woord was.

4. ‘Hij droeg een prachtig pak.’ Soms bent u zo onder de indruk van één 
specifiek aspect van de sollicitant uiterlijk, diploma’s of interesses dat dat uw 
beoordelingsvermogen beïnvloedt. Doe uw best om dat te voorkomen.

5. ‘Ik heb Freud alles geleerd.’ Als u mensen goed kunt ‘lezen’, kan dat een 
groot voordeel zijn. Maar laat u niet meeslepen. Niet alles wat sollicitanten zeggen 
en doen hoeft een achterliggende betekenis te hebben.

SElECtIEGESPREkkEn.
kennismaken.met.de.mensen.achter.de.cv’s

http://www.roberthalf.nl
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Herformuleer vragen..Als.het.antwoord.van.een.sollicitant.op.een.
vraag.vaag.of.onvoldoende.is,.kunt.u.de.vraag.nog.een.keer.stellen,.
maar.dan.anders.geformuleerd..De.vraag.‘Waarom.bent.u.bij.uw.vo-
rige.werkgever.vertrokken?’.wordt.dan.bijvoorbeeld.‘Welke.kansen.
zoekt.u.in.deze.functie,.die.u.niet.in.uw.vorige.functie.had?’.

Wacht met oordelen..Probeer.een.oordeel.over.een.sollicitant.te.
vermijden..Wacht.tot.na.het.gesprek.om.de.antwoorden.te.evalueren.
en.te.interpreteren.

Maak notities..uw.geheugen.kan.soms.een.spelletje.met.u.spelen,.
waarbij.u.vergeet.wat.er.echt.tijdens.een.gesprek.is.gebeurd..u.kunt.
die.valkuil.vermijden.door.notities.te.maken..Waak.er.daarbij.wel.voor.
dat.kandidaten.niet.het.gevoel.krijgen.dat.zij.op.u.moeten.wachten.

Eindig positief..Als.u.denkt.dat.u.voldoende.informatie.hebt.en.dat.u.
duidelijk.heeft.gemaakt.wat.uw.organisatie.heeft.te.bieden,.kunt.u.het.
gesprek.afronden..Bedank.de.sollicitant.voor.zijn.of.haar.tijd.en.be-
langstelling,.en.vertel.hoe.de.selectieprocedure.verder.verloopt.

Belangrijke vragen tijdens een sollicitatiegesprek

1.  Wat weet u van ons bedrijf en waarom wilt u hier werken?

2.  Wat zijn de belangrijkste bijdragen of successen in uw vorige functie?

3.  Wat zou u aan uw vorige functie hebben veranderd en waarom?

4.  Wat voor soort werkomgeving vindt u het minst prettig? 

5. Kunt u een voorbeeld geven van de manier waarop u een conflict op de   
 werkvloer hebt opgelost?

“Gesprekken met kandidaten vinden veel managers 
het zwaarste onderdeel van het werven en selecteren 
van nieuwe medewerkers; het beoordelen van cv’s 
komt op de tweede plaats.”

Bron: onderzoek van Robert Half onder managers van Nederlandse bedrijven, 
januari 2012.
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Als.kandidaten.referenties.opgeven,.dan.is.het.sterk.aan.te.raden.
daarvan.gebruik.te.maken..Referenties.zijn.namelijk.een.uitstekend.
hulpmiddel.voor.het.verifiëren.van.kwalificaties.en.informatie.die.kan-
didaten.over.zichzelf.hebben.gegeven..Althans,.als.referenties.open.
durven.te.zijn.

De.volgende.tips.helpen.u.referenties.effectief.en.doeltreffend.na.te.
gaan:

Begin bij het gesprek..laat.kandidaten.weten.dat.u.navraag.wilt.doen.
bij.referenties.als.zij.de.laatste.fase.van.het.sollicitatieproces.halen..
Dat.betekent.meestal.dat.sollicitanten.tijdens.het.gesprek.eerlijke.
antwoorden.geven.

Informeer zelf..Hoe.druk.u.ook.bent,.laat.het.controleren.van.referen-
ties.niet.aan.anderen.over..u.weet.zelf.het.beste.welke.vaardigheden.
u.in.een.nieuwe.medewerker.zoekt.en.kunt.daarom.ook.de.meest.ge-
richte.vragen.stellen.

Vraag de juiste mensen..Praat.waar.mogelijk.met.de.vorige.manager.of.
collega’s.van.de.sollicitant..Dat.levert.waardevollere.informatie.op.dan.
een.gesprek.met.een.medewerker.van.personeelszaken.

Blijf discreet..Bij.referenties.mag.u.niet.naar.persoonlijke.kwesties.als.
burgerlijke.staat,.religie,.handicaps.en.afkomst.van.de.sollicitant.vra-
gen.

REfEREntIES.
nuttige.aanvulling.op.cv’s.en.selectiegesprekken
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3. De uiteinDelijke 
BeSliSSing
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Sommige.managers.vertrouwen.op.hun.gevoel.en.de.algemene.indruk.
bij.de.uiteindelijke.beslissing..u.krijgt.echter.de.beste.resultaten.als.u.
bij.uw.beslissing.systematisch.te.werk.gaat..

kijk.nog.eens.naar.uw.vereisten..De.criteria.voor.een.nieuwe.mede-
werker.die.u.aan.het.begin.heeft.opgesteld,.moeten.u.bij.de.beslis-
sing.helpen..Rangschik.de.kandidaten.volgens.deze.normen.en.houd.
daarbij.rekening.met.het.belang.van.een.specifieke.vaardigheid.of.
eigenschap..

Ook.ontastbare.factoren.tellen.mee..kwalificaties.zoals.motivatie,.cre-
ativiteit,.vindingrijkheid.en.stressbestendigheid.zijn.moeilijk.te.meten,.
maar.zijn.wel.belangrijke.elementen.in.uw.beoordeling..

let.op.het.‘halo’-effect..Vermijd.een.voorkeur.voor.een.bepaalde.kan-
didaat.om.de.verkeerde.redenen..Managers.hebben.soms.de.neiging.
om.onder.de.indruk.te.zijn.van.een.bepaald.aspect.van.een.kandi-
daat,.zoals.de.universiteit,.diploma’s.of.interesses.van.een.kandidaat,.
waardoor.ze.een.verkeerde.algemene.indruk.van.de.persoon.krijgen..
Hierdoor.bestaat.de.kans.dat.tekortkomingen.op.andere.essentiële.
gebieden.over.het.hoofd.worden.gezien..

DE.uItEInDElIjkE.BESlISSInG.
Gericht.de.knoop.doorhakken
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Robert.Half,.in.1948.opgericht.in.de.Verenigde.Staten.door.de.heer.Robert.Half,.is.het.eerste.bureau.voor.
gespecialiseerde.arbeidsbemiddeling..Sinds.de.oprichting.groeide.Robert.Half.uit.tot.marktleider.in.vaste.
en.tijdelijke.arbeidsbemiddeling.van.gespecialiseerd.personeel..De.groep.is.genoteerd.aan.de.new.York.
Stock.Exchange.(symbol:.RHI)..Wereldwijd.telt.Robert.Half.meer.dan.350.kantoren,.in.nederland.heeft.
Robert.Half.4.vestigingen,.in.Amsterdam,.Eindhoven,.Rotterdam.en.utrecht.

Robert.Half.wordt.in.nederland.vertegenwoordigd.door.de.volgende.divisies:

OVER.ROBERt.HAlf

©.2012.Robert.Half.International.Inc..
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Robert Half Finance & Accounting.
Gespecialiseerd.in.de.werving.en.selectie.van.financiële.professionals.

Robert Half Financial Services.
Gespecialiseerd.in.de.werving.en.selectie.van.financiële.en.bancaire.
professionals.

Robert Half Management Resources.
Brengt.interim.professionals.op.management.niveau.in.contact.met.
gereommeerde.bedrijven.voor.uitdagende.financiële.projecten.op.
strategisch,.tactisch.en.operationaal.niveau.

Accountemps.
Dé.specialist.in.het.uitzenden.en.detacheren.van.tijdelijke.financiële..
en.boekhoudkundige.professionals.

OfficeTeam.
Gespecialiseerd.in.het.plaatsen.van.tijdelijk.administratief,.secretarieel..
en.commercieel.ondersteunend.personeel.op.tijdelijke.basis.
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