office
Z-STAFFING OFFICE
is de business unit van Z-Staffing die bedienden en
kaderleden tewerkstelt. We bieden zowel uitzendwerk
als werving en selectie. Onze ervaren office-consultants denken innovatief mee en zorgen voor een andere kijk op uw vacatures. Door middel van een uitgewerkte methodologie staan we garant voor een
duurzame relatie met onze klanten én kandidaten.
Heel wat bedrijven vinden moeilijk de juiste kandidaten. Reden? Ze blijven vaak op zoek naar die paar
enkelingen die beantwoorden aan hun ideaalbeeld.
Z-Staffing Office kiest resoluut voor een andere aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat er heel wat talent aanwezig is op de arbeidsmarkt, dat vandaag nog niet op
de juiste manier wordt ingezet. Dat talent brengen we
voor u in kaart en matchen we met uw behoeften.

Wat kunt u bij ons verwachten?
• Een frisse, neutrale blik
		 Z-Staffing Office kijkt verder dan het profiel dat u
		 vandaag in gedachten hebt en durft een aantal
		 zaken in vraag te stellen. Staart u zich niet blind op
		 een bepaald profiel? Is uw vacatureprofiel aan		trekkelijk opgesteld?
• Innovatief maatwerk
		 Standaardprocedures zijn niet aan ons besteed.
		 Een originele rekruteringscampagne opzetten?
		 Een opleidingsprogramma op maat ontwikke		 len? Geen moeite is ons teveel.
• Doorgedreven service
		 Onze consultants geloven in een persoonlijke
		 aanpak voor klanten én kandidaten. Door middel
		 van een uitgewerkt stappenplan ontdekken wij
		 het talent in elk individu.

STAP VOOR STAP
Een doeltreffende werking via ons stappenplan.
1)De Z-Scan: aan de hand van een job intake en een
scan van uw bedrijf peilen we naar uw noden en
brengen we al uw behoeften nauwkeurig in kaart.
2) Rekrutering: via verschillende kanalen gaan we op
zoek naar de juiste kandidaten.
3) Eerste selectie: op basis van de ontvangen cv’s maken we een eerste selectie van geschikte kandidaten.
4) Competency based interview: tijdens dit diepteinterview peilen we naar ervaring, eerdere realisaties, motivatie, competenties en persoonlijkheid van
de kandidaat.
5) Testen van de kandidaat: indien u dit wenst kunnen wij de geselecteerde kandidaten voor u testen.
6) Rapportering: u ontvangt per geselecteerde kandidaat een uitgebreid rapport waarmee u de kandidaten op een objectieve manier kan vergelijken.
7) Voorbereiden van sollicitatiegesprek: wij begeleiden de kandidaat in de voorbereiding van zijn/haar
sollicitatiegesprek.
8) Evaluatie: na een afgesproken tijdstip zullen wij
beide partijen contacteren om te peilen of de verwachtingen zijn ingelost.
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OFFICE KANTOREN

• Paal (Povincie Limburg)
• Boom (Provincie Antwerpen)
• Charleroi (Provincie Henegouwen)

EXTRA SERVICES
• Assessment: indien gewenst kunnen we de
geselecteerde kandidaten onderwerpen aan
een specifiek assessment. We organiseren
dit vanuit onze ervaring en in afstemming
met u als klant. We werken met praktijkgerichte oefeningen en vatten de conclusies
samen in een duidelijk rapport.
• Payroll-services: onze specialisten nemen
de volledige administratie en sociaal-juridische opvolging van uw personeelsdossiers over: van inschrijving tot dimonaaangifte, contract en vergoeding.
• E-tools: u kan de prestaties van uw uitzendkrachten volledig online beheren via onze
self service tool.

Uw voordelen
• Eindelijk de juiste kandidaat
Dankzij onze creatieve aanpak en de gedrevenheid
van onze consultants vinden wij de mensen die u
nodig hebt, ook als het gaat om moeilijk te vinden
profielen.
• Snel resultaat
Z-Staffing Office combineert de snelheid van een
uitzendkantoor met de grondigheid van een wervingen selectiebureau.
• Lagere kosten
Door ons stappenplan worden kandidaten goed begeleid en zijn ze perfect op de hoogte. En dat staat
garant voor medewerkers die meteen presteren
én blijven. We nemen bovendien al het werk uit uw
handen zodat u kan focussen op uw kerntaken.
• Betrouwbare partner
Kennis van de arbeidsmarkt, professionele screeningtechnieken, creativiteit en persoonlijk contact
staan centraal in onze aanpak en garanderen een
duurzame oplossing voor klanten én kandidaten.
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SPECIALISATIES
• Call: rekruteren en screenen van de juiste
profielen via onze bewezen methodiek.
Unieke campagne voor rekrutering en
opleiding via onze website www.leghetuit.be.
• Office: onze consultants staan dagdagelijks
in contact met kandidaten en hebben een
uitgebreid databestand aan cv’s voor diverse
kantoorfuncties o.a. HR, finance, management-assistant, enz.
• High-technics: selectiegesprekken door
onze consultants, die met de juiste knowhow kunnen rekruteren uit een netwerk van
diverse ingenieursprofielen.
• Sports: rekrutering van kandidaten via
een uniek platform www.sportvacature.be,
gecombineerd met de ervaring van onze
consultants in werving & selectie.

