Inleiding
SportJob is dé partij voor werving & selectie in de sport. Wij weten als geen ander dat u graag samenwerkt
met een professionele partner die in een kort tijdsbestek kwalitatief hoogwaardige kandidaten kan
verzorgen. Wij van SportJob zijn betrokken en slagvaardig als het gaat om het invullen van uw vacatures en
nog belangrijker wij staan voor de kwaliteit.
Met een groot actueel bestand weten wij na het doorlopen van een uitgebreid werving- & selectietraject de
juiste kandidaten voor u aan te leveren. SportJob is actief voor bedrijven in de sport & wellness en is er voor
alle denkbare functies.
Waarom via SportJob uw vacatures invullen?
•

•

•

•

•

Specialist in de branche
Onze organisatie heeft ervaring met het (online) werven van kandidaten in de sport & wellness en
weet als geen ander de juiste kandidaat voor uw vacature te vinden.
U bespaart tijd en kosten
Het uitzetten en afhandelen van vacatures kost uw organisatie veel tijd en middelen. Door SportJob
het werving- & selectietraject te laten verzorgen, kunt u aanzienlijke besparingen bewerkstelligen.
Hoge kwaliteitseisen kandidaten
Onze professionele werkwijze, maar bovenal de hoge eisen die wij stellen aan onze kandidaten
garanderen kwaliteit. Onze recruiters laten zich nimmer verleiden tot het zogeheten ‘CV-schuiven’.
Nadruk op persoonlijk contact opdrachtgevers en kandidaten
Het gehele traject wordt begeleid door één recruiter die daardoor uw wensen als opdrachtgever
volledig begrijpt. Ook richting de kandidaten kenmerkt onze dienstverlening zich door een zeer
persoonlijke benadering, hetgeen onontbeerlijk is voor een goed functionerend wervingstraject.
Groot kandidatenbestand
Onze organisatie is al enige jaren actief binnen de branche en heeft zodoende een groot netwerk
gevormd waaruit wij kunnen putten. Daarbij hebben wij exclusief toegang tot het enorme
kandidatenbestand van SportCareer.

Binnen het team van SportJob kunt u rekenen op uitstekende recruiters. Gesprekspartners die begrijpen wat
u wilt en wie u zoekt. Daarbij zijn wij altijd kritisch en bedienen wij u in onze dienstverlening op een wijze
zoals u dat wenst. Een betrokken en resultaatgerichte bemiddeling waar wij staan voor kwaliteit!
No-cure-no-pay
U kunt bij ons uw vacatures uitzetten op basis van no-cure-no-pay. Pas op het moment dat u daadwerkelijk
een kandidaat aanstelt, wordt er een vergoeding gevraagd.
Vacature aanmelden
Als u een vacature wilt aanmelden, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 9:00u t/m 18:00u op telefoonnummer: 06 – 24 69 96 37. U kunt ons ook altijd een e-mail
sturen naar info@sportjob.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!
De algemene voorwaarden vindt u op : www.sportjob.nl

