KEEP IT REAL

Wij zijn The Solutionz Group. IT recruiters die werken vanuit de
overtuiging en ervaring dat het anders moet. Voor werkgevers én
werknemers. Geen verspilling van tijd en energie voor beide partijen,
door de uitgebreide voorselectie die wij zelf doen. Met één vast
contactpersoon, zodat we écht een goede match kunnen vinden.
Vanuit onze eigen achtergrond in IT snappen we wat nodig is voor
werkgever en werknemer en beschikken we over een groot netwerk
van beschikbare professionals. En last but not least: no cure, no pay.
We keep it real.

KEEP IT REAL

KLANTQUOTE

“Het scheelt ons een hoop dat The Solutionz Group
zelf al een eigen intake doet en daarna beslist of een
kandidaat past binnen onze cultuur en organisatie.
Omdat ze onze organisatie kennen, weten ze precies
welke competenties en capaciteiten nodig zijn. Bij
die intake toetsen ze hierop. Dan vallen er al veel
ongeschikte kandidaten af en dat scheelt ons veel tijd.”
- NetSourcing

ONDERSCHEIDEND

Waarom wij anders zijn dan andere bureaus? Omdat we onze kandidaten niet als nummer
zien. We zijn er niet op uit om de snelste match te maken, maar de perfecte match.
Bij onze kandidaten kijken we niet alleen naar opleidingsniveau en werkervaring, maar
vooral naar passies, ambities en karakter. Hierdoor zijn wij in staat de juiste mensen bij
de juiste organisaties en functies te vinden. Gooi er een heel interessant pakket aan
voorwaarden voor u bij en we zijn compleet! Het is net dat beetje extra dat ons anders
maakt dan andere bureaus.
No cure, no pay
Zeer concurrerend tarief (en nog scherper bij preferred of single supplier)
Facturering vindt altijd pas plaats na de proeftijd
Een unieke Garantieregeling bij Werving & Selectie
Spammen of stalken van kandidaten en talenten is bij ons uit den boze
Wij doen de voorselectie en schuiven de beste kandidaat naar voren bij u aan tafel
Geen CV-schuivers
Eén vast contactpersoon met nazorg
Scherpe tarieven bij detachering en inhuur van freelancers
We’re keepin’ IT real...

RECRUITMENT

Of het nu om een vaste aanstelling gaat, een interim opdracht
of tijdelijke klus; wij gaan graag aan de slag met uw werving- en
selectieprocedure. Hierbij doen wij zelf een uitgebreide voorselectie, zodat
u geen tijd hoeft te verspillen aan kandidaten die niet de juiste skills
hebben of duidelijk niet passen bij uw organisatie. Daarom kijken we ook
verder dan uitsluitend de functie-eisen; uw bedrijfscultuur moet eveneens
een match zijn met de kandidaat. Wij factureren pas als na de proeftijd
blijkt dat de match inderdaad succesvol is. Hierbij geldt: no cure, no pay.

CONSULTANCY

Of het nu gaat om detachering voor korte of
langere tijd of de inhuur van freelance professionals
of consultants; wij helpen u aan passende extra
IT-capaciteit. Door ons brede netwerk aan IT
professionals, zijn we in staat om u op korte termijn
te voorzien van geschikte ICT-specialisten die
probleemloos meedraaien in uw organisatie.

CAREER

Als je toe bent aan een volgende stap in je carrière,
helpen wij je graag met het vinden van een functie die
bij jou past. Vanuit onze eigen IT-achtergrond snappen
we dat het belangrijk is dat we verder kijken dan alleen
opleidingsniveau en werkervaring. Ook jouw passies,
ambities en karakter spelen een grote rol bij het kiezen
van een nieuwe werkgever. Op die manier zorgen we voor
een match op alle vlakken. Ook na jouw nieuwe start
onderhouden we regelmatig contact, om er zeker van te
zijn dat jij helemaal op je plek zit.

KLANTQUOTE
“Goede ICT-mensen zijn momenteel moeilijk te vinden.
Wij maken hierbij graag gebruik van het netwerk van
The Solutionz Group, mede doordat dit eerder ook
goed heeft uitgepakt. De personeelswerving verliep
erg goed, korte lijnen met duidelijke communicatie. De
verwachtingen werden helder vastgesteld en er werd
snel gereageerd. Daarnaast werd er meegedacht bij
onze vraagstukken. Een specialistische, professionele en
toegankelijke samenwerkingspartner.”
- Linda Holst - van Harten (Sportfondsen Nederland)

Diepgewortelde IT-kennis

Dankzij onze eigen IT-achtergrond kennen wij de markt, de
mensen en de processen. Deze diepgewortelde kennis en
passie voor IT stelt ons in staat om direct te snappen wat
nodig is om de match tot een succes te maken.

Warm netwerk

Door onze eigen ervaring in diverse IT-organisaties hebben
wij een groot en warm netwerk aan IT-professionals.
Specialisten waarvan wij precies weten wat ze kunnen en
bij welk type organisatie ze passen. Waar het voor veel
bedrijven lastig is om deze groep te vinden en te bereiken,
zijn wij vaak slechts één telefoontje verwijderd.

Heldere afspraken

We keep it real. Heldere afspraken zijn daar een groot
onderdeel van. Zo werken we niet alleen op basis van no
cure, no pay, maar ook met een garantieregeling. Als de
kandidaat binnen drie maanden na de proeftijd op eigen
verzoek stopt, dan krijgt u de helft van de gefactureerde fee
van ons terug.

Verfrissende werkwijze

Waar veel bedrijven zoveel mogelijk CV’s toesturen in de
hoop dat er een match bij zit, hanteren wij een totaal
andere werkwijze. Wij werken uitsluitend met een grondige
voorselectie, waarna we alleen de beste kandidaat aan u
voorstellen. Hebben we nog geen perfecte match? Dan hoort
u dat ook eerlijk. Dat bespaart een hoop tijd en frustratie.
Onze klanten ervaren dit als zeer verfrissend.

KLANTQUOTE
“The Solutionz Group is een echt Utrechts bedrijf: niet
lullen, maar poetsen. Geen gedoe eromheen, maar
gewoon zeggen waar het op staat en zo doen ze dat
ook in hun werkwijze. Wat heb je nodig? En dan gaat
The Solutionz Group dat regelen.”
- Franklin Maduro (MBO Raad)

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij maken ons hard voor meerdere maatschappelijk
betrokken initiatieven, omdat wij vinden dat wij iets terug
voor onze maatschappij moeten doen. Zo koken wij ieder
kwartaal in het Ronald McDonald Huis Utrecht voor ouders,
broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in
het Universitair Medisch Centrum Utrecht en verzorgen wij
via JINC sollicitatietrainingen voor jongeren uit sociaaleconomische achterstandswijken in Utrecht en Amersfoort..

KLANTQUOTE

“Het persoonlijke contact met The Solutionz Group is heel prettig.
Ze weten de juiste vragen te stellen en zijn professioneel in wat
ze doen. Ze houden de lijnen kort, komen altijd hun afspraken na
en weten wat wij nodig hebben. Ze geven advies over wie ze het
beste bij ons vinden passen. Als ze een kandidaat voorstellen, dan
bellen ze altijd direct om het toe te lichten. Andere bureaus doen
dat gewoon niet.”
- Nationale Nederlanden (Delta Lloyd)
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