Juiste kandidaat, juiste plek!
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MeesterMatch

Snel uw vacatures invullen en vertrouwen op een partij die er
altijd naar streeft om de juiste kandidaat op de juiste plek te
krijgen! MeesterMatch is de partij die voor u geschikte
kandidaten weet te vinden. Met een bestand van enkele duizenden werkzoekenden en bijna tien jaar ervaring in het onderwijs
weet MeesterMatch na het doorlopen van een uitgebreid
werving & selectie traject de juiste match voor u te maken.

Doelgroepen

MeesterMatch verzorgt werving & selectie trajecten voor
scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de BVE-sector.
MeesterMatch is onderdeel van de vacaturebank voor het
onderwijs Meesterbaan. Voor talloze klanten hebben wij
inmiddels naar volledige tevredenheid nagenoeg het gehele
wervingsproces uit handen genomen, waarbij onze dienstverlening gekenmerkt wordt door een snelle service waar de
kwaliteit van de aangeleverde kandidaten bovenaan staat. Wij
besteden veel aandacht aan het inventariseren van uw wensen,
het opstellen van de kandidaatprofielen en de selectie hiervan
om zo tot een optimale match te komen!

Uw vacatures optimaal ingevuld

Wij maken graag eens met u kennis, zodat we gezamenlijk
kunnen beoordelen of MeesterMatch wellicht ook voor u een
interessante partner is. Naast werving & selectie van kandidaten
kan MeesterMatch u ook van dienst zijn bij flexibele contractering van nieuwe en huidige werknemers via ondermeer
payrolling, detacheren, en uitzenden.

Onze klanten
“Zeker bij moeilijk vervulbare vacatures heeft het veel tijd en kosten
bespaard om aan een partij met zoveel ervaring in de markt het
gehele traject uit handen te geven.”
De heer Hans Rookmaaker - Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Waarom MeesterMatch
Onze klanten roemen MeesterMatch om het feit dat louter
genoegen wordt genomen met de beste match. Keer op keer
levert MeesterMatch een stukje maatwerk af. Wij gaan ook graag
voor u aan de slag. Hieronder een aantal van onze pijlers:
•
•
•
•
•

Specialist in online en offline werven
Hoge kwaliteitseisen kandidaten
U bespaart tijd en kosten
Uitstekende voorselectie van kandidaten
Contact met vele opleidingen

Binnen het team van MeesterMatch kunt u rekenen op zeer
bekwame recruiters. Gesprekspartners die begrijpen wat u wilt
en wie u zoekt. Daarbij zijn wij altijd kritisch en bedienen wij u in
onze dienstverlening op een wijze zoals u dat wenst.
Benieuwd naar MeesterMatch?
MeesterMatch werkt op basis van no-cure-no-pay; u betaalt dus
alleen bij een geslaagde bemiddeling. Voor meer informatie
omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden kunt u
terecht op onze website. Als u een vacature wilt aanmelden, kunt
u contact met ons opnemen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.meestermatch.nl of bel naar 010 – 851 85 11.

