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Een vooruitziende 
blik op uw HR
Werkassist heeft dé experts in huis 

die u kunnen voorzien van advies en 

ondersteuning van al uw HR-zaken. Onze 

dienstverlening varieert van een eenmalig 

advies tot het inzetten van een tijdelijke 

HR-consultant voor uw organisatie. Door 

middel van grondige analyses kunnen wij 

uw HR-beleid volledig in kaart brengen en 

ervoor zorgen dat deze sterk verbeterd.

 

Naast HR-ondersteuning, verzorgen wij 

ook de volledige werving en selectie 

van HR-professionals. Ook coachen wij 

u en uw werknemers zowel persoonlijk 

als in teamverband. Wat uw wensen en 

behoeften op het gebied van HR ook zijn, 

Werkassist is uw partner om uw HR naar 

een hoger niveau te tillen.

Onze HR-professionals 
staan voor u klaar! 

Ga naar www.werkassist.nl 
en lees waarmee we u van 

dienst kunnen zijn.
 

HR-DIENST-
VERLENING

Onze HR-dienstverlening 
is flexibel, pragmatisch en 
mensgericht. Onder de 
dienstverlening valt:

 ✔ Inzet van onze eigen 
HR-consultants naar uw 
behoefte

 ✔ Het bieden van effec tieve 
oplossingen voor uw 
HR-vraagstukken

 ✔ Een korte of langere  
termijn HR-onder-
steuning bij u op locatie 

 ✔ Dienstverlening op basis 
van uurtarief of  
abonnement

HR-BEMIDDELING

Onze recruiters zoeken 
intensief naar HR-profes-
sionals die echt passen bij 
uw organisatie. Wat zijn de 
mogelijkheden:

 ✔ De complete werving  
& selectie van  
HR-professionals

 ✔ Tijdelijke interim 
HR-professionals op  
detacheringsbasis

 ✔ Een vast aanspreekpunt 
voor kandidaten en  
opdrachtgevers

COACHING

Wij bieden op drie niveaus 
coaching aan. Dit zijn:

 ✔ Business coaching  
voor een betere  
bedrijfsvoering

 ✔ Persoonlijke coaching 
voor beter leiderschap

 ✔ Team coaching  
voor efficiëntere  
samen werking van  
uw team

BENT U OP ZOEK NAAR  
HR-PROFESSIONALS?
Ga naar de website van Werkassist  
www.werkassist.nl/ik-zoek-een-hr-professional 
en lees hoe wij u kunnen helpen!
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