WERVING EN SELECTIE
De kwaliteit van uw dienstverlening valt of staat bij goede medewerkers. De instroom van uw
menselijk kapitaal is dan ook van het grootste belang.
De “war of talent” maakt dat het werven en selecteren van personeel nog meer aandacht verdient.
Door haar kennis van lokale besturen en zorg- en welzijnssector is CC Select een betrouwbare
partner. Wij zorgen voor een goede match tussen uw toekomstige werknemer en de job, rekening
houdend met de bedrijfscultuur binnen uw organisatie.
Samen met u buigen we ons over de vacante functie en ondersteunen we u in de volledige
procedure of een onderdeel ervan:
analyseren en definiëren van de competenties, taken en verantwoordelijkheden
van de functie en de bedrijfscultuur van uw organisatie.
coördinatie en uitvoering van de volledige wervings- en selectieprocedure,
van bekendmaking van de vacature tot aanwerving.
zetelen in de selectiecommissie als externe personeelsdeskundigen.
afnemen van capaciteitsproeven, psychotechnische proeven en
assessment centers.
voeren van een open communicatie met alle betrokkenen,
en feedback geven aan u en de kandidaten na afloop van de procedure.

CC SELECT HELP
U GRAAG VERDER
Het merendeel van onze ervaren adviseurs
heeft een master psychologie en een sterke
expertise verworven binnen lokale besturen en
de zorg- en welzijnssector. Zo verzekeren we u
een optimale ondersteuning bij de uitbouw van

ENKELE TEVREDEN
KLANTEN

“

CC Select is een betrouwbare partner met

kennis van zaken. Bij een onverwachte hindernis
wordt vlot bijgestuurd om tot een oplossing te

uw personeelsbeleid.
CC Select staat garant voor een betrokken
aanpak en open communicatie.
Ons streefdoel?
Een vertrouwensrelatie opbouwen met u en
uw ideale kandidaat selecteren.

komen die alle partijen behaagt. Deontologisch
correct en pragmatisch!

“

CC Select stond voor ons al meerdere malen

in voor een objectief en kwaliteitsvol psychotechnisch verslag.

BENIEUWD WAT CC SELECT
VOOR U KAN BETEKENEN?

Neem contact op via info@ccselect.be
of 02 467 35 40. We helpen u graag verder.
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