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DE ORGANISATIE
SMEETS’ADVIESGROEP

Wie is Smeets’adviesgroep
Smeets’adviesgroep
Smeets’adviesgroep adviseert en begeleidt sedert 1990
instellingen in de gezondheidszorg op de terreinen van
Facility Management, Inkoop & Logistiek.
Logistiek
Onze specialistische expertise richt zich met name op
instellingen in de zorgsector.
Adres
Bennekomseweg 51
6866 DC HEELSUM
T 0317-316301
F 0317-315607
info@smeetsadviesgroep.eu
www.smeetsadviesgroep.eu
Contactpersoon:
Lianne Mekking, consultant Werving & Selectie

VASTE
MEDEWERKERS
Kars Sterenborg
Directeur
Lianne Daamen
Junior Consultant
Lianne Mekking
Junior Consultant
Consultant Werving
& Selectie

U bent op zoek naar:
•
een inkoper
•

een logistiek manager

•
een facility manager
of zoekt u juist een marketing & sales professional?
Zowel bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers
als interim opdrachten kunnen wij u helpen.

Rob Slootmans
Senior Consultant
Mark ten Broeke
Junior Consultant
Rob Wolfs
Senior Consultant
Sari van
Weezenbeek
Senior Consultant

Vacaturevermelding
Vermelding van uw vacature op onze site is kosteloos.
Meldt uw vacature, voorzien van een zo duidelijk
mogelijke tekst aan via ons e-mail adres:
info@smeetsadviesgroep.eu

WERVING & SELECTIE
C ARE FOR JOBS

Werken met Smeets’adviesgroep betekent voor onze
opdrachtgevers:

Het binnen halen van een oplossing!
Smeets'adviesgroep kent de markt, de mensen en de
wensen, wij selecteren de juiste persoon voor u.
Door onze gedegen kennis van de zorgsector en onze
zeer gerichte databanken kunnen wij u in no time de
geschikte kandidaten presenteren.
Uw vacature zal snel en goed ingevuld zijn door
een deskundig medewerker die binnen uw
organisatie past.

Informatie voor opdrachtgevers
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WERVING & SELECTIE
C ARE FOR JOBS
Wij beschikken over een database met meer dan 2.500
potentiële kandidaten voor eerder genoemde vakgebieden.
Kandidaten uit de zorg en uit het bedrijfsleven, van junior tot
senior.
Wij zijn in staat u binnen 15 werkdagen na schriftelijke
opdracht de eerste potentiële kandidaten voor te stellen!
Ons plan van aanpak
• Intake gesprek opdrachtgever
• Benaderen potentiële kandidaten
• Schriftelijke presentatie potentiële kandidaten
• Telefonische of mondelinge bespreking potentiële
kandidaten
• Begeleiding bij en eventueel deelname aan sollicitatie
gesprekken
• Advisering bij keuze
Na een intake gesprek met u, gaan wij meteen op zoek naar
geschikte kandidaten. Wij stellen u een aantal geschikte
kandidaten voor die passen binnen het profiel zoals door u
aangedragen.
Wij hanteren een vast start tarief van € 275 exclusief BTW.
Bij een geslaagde match wordt dit bedrag in mindering
gebracht.
U bent slechts bemiddelingskosten verschuldigd indien er
sprake is van een geslaagde match. Het financiële risico ligt
dus vooral bij ons.
Het enige wat wij u vragen is een exclusieve zoekopdracht
gedurende drie maanden.

DETACHERING EN INTERIM
OPLOSSINGEN
Indien u geïnteresseerd bent in een tijdelijke oplossing,
dan kunnen wij u ook behulpzaam zijn.
Een interim oplossing regelen we snel en adequaat.
Over de invulling denken wij met onze opdrachtgevers
mee.
• Heeft u een capaciteitsprobleem?
• Is het juiste specialisme in uw organisatie niet aanwezig?
• Of zoekt u een oplossing voor een tijdelijke vacature?
Een vaste kern enthousiaste, goed geschoolde
medewerkers en een goed bestand ZZP’ers (freelancers)
waarmee wij vrijwel altijd een snelle, passende en prettig
geprijsde oplossing aan kunnen dragen.
Wij zijn de oudste, maar vooral ook meest ervaren
dienstverlener voor Inkoop & Logistiek binnen de
zorgsector.
Door te werken met Smeets’adviesgroep, bent u ook
verzekerd van continuïteit, indien één van onze
medewerkers of freelancers onverhoopt mocht uitvallen,
kunnen wij u snel een nieuwe oplossing aandragen, u bent
dus niet afhankelijk van één persoon!

www.smeetsadviesgroep.eu
Smeets’adviesgroep heeft haar dienstverlening uitgebreid
en het is nu ook mogelijk uw vacatures en
detacheringsopdrachten op inkoop- logistiek en facility
gebied buiten de zorg aan te melden.

