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Betreft: testimonial U-Choose werving en selectie

Beste David,
De grootste uitdaging naar mijn mening voor bedrijven in de ICT sector is het vinden van goed en gekwalificeerd
personeel. Na eerst geprobeerd te hebben om de werving en selectie binnen de eigen organisatie vorm te geven
kwamen we er bij Aquadis al snel achter dat we de slagkracht en snelheid misten om dit tot een succes te maken.
Om toch voldoende aanwas van nieuw personeel te krijgen zijn we in de markt gaan zoeken naar een
betrouwbare partner met een bewezen track record. Al snel kwamen we uit bij U-Choose, mede door het
prettige contact dat er inmiddels was geweest met Jeroen Fikkers en David Rademaker. Beide mannen weten
heel goed wat er speelt in de markt en hoe het recruitment traject snel en succesvol ingevuld kan worden.
Wat mij persoonlijk heel goed is bevallen is de voorselectie die gemaakt wordt voordat er profielen doorgestuurd
worden. Dit zorgt ervoor dat ik alleen profielen te zien krijg waarvan zeker is dat zij niet alleen qua opleiding en
ervaring maar ook qua persoonlijkheid bij Aquadis passen. De contactmomenten gedurende het gehele proces
zijn veelvuldig en diepgaand, U-Choose werkt echt als partner met je samen om de kandidaat aan het bedrijf te
binden.
Nu de eerste plaatsing een feit is kan ik niet anders dan met een heel goed gevoel terugkijken op het gehele
proces. We zijn bij Aquadis overtuigd dat David en de anderen binnen U-Choose succesvol zullen zijn om samen
met ons aan de continue vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen.

Nog hartelijk bedankt en op naar de volgende!
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Jeroen de Jong
Directeur
Aquadis B.V.
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