
�1Werken bij de Mensen van de Zaak
We la ten  je  g raag  z ien  hoe  w i j  j ou  een  fan tas t i sche  baan  kunnen  b ieden

Het sollicitatie proces

Het inwerkprogramma

De doorgroei mogelijkheden

De volgende stap
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Het Sollicitatie Proces



De Vacature



HR Adviseur

Aantrekken
Je helpt bedrijven met 

vertellen hoe 
fantastische bedrijf het is 

om bij te werken en 
ondersteunt het 

aanname proces.

Begeleiden
Een goede Onboarding 

is de basis van een 
duurzame 

samenwerking. Het is 
preventie van verloop en 

uitval. 

Ontwikkelen
Samen met de 

medewerker ga je een 
plan maken over 

persoonlijke en zakelijke 
ontwikkeling.

Bijdrage
Mensen blijven graag bij 
je werken als ze meer 
kunnen bijdrage dan 

alleen hun werk doen. 
Je helpt dat mogelijk te 

maken. 

Uitstroom
Mensen kunnen om 

verschillende redenen 
de redenen de 

organisatie verlaten. Je 
maakt ze ambassadeur  



Nu ga je het echte verschil maken …



Veranderingen Oplossen

Behouden
Je signaleert en begeleidt medewerkers die signalen uiten van 

ontevredenheid, ongelukkig zijn en ongezondheid om verloop en 
uitval te voorkomen. 



�7Het sollicitatie Proces
Wat  gaa t  e r  gebeuren?

Aanbod
We doen je een voorstel om ons team te komen versterken en 
bespreken persoonlijk alle onderdelen van het voorstel. 

We gaan in gesprek
We gaan in gesprek. Dat doen we een aantal keer met 
verschillende mensen. Zo leer je iedereen kennen.

Je motivatiebrief
We ontvangen je motivatiebrief en laten je weten of we 
geïnspireerd zijn door jouw verhaal.



�8We heten je van harte Welkom
Je  ben t  nu :  “ I k  ben  van  de  Mensen  van  de  Zaak”

Pre-Boarding
We vertellen je alles waardoor je je 

direct op je gemak voelt en regelen wat 
er geregeld moet worden zodat je lekker 

kunt beginnen. 

Handtekening
We maken het officieel en vieren dit 

moment !!



Het Inwerk Programma
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Bezoekers Reacties Gebruikers Documenten

Websitekijkers Doelgroep Omzet

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

100,000 100,000 100,000

€ 100,000.00



�11Planning
Hoe z ien  je  eers te  dagen  e ru i t

DAG 01

DAG 02

DAG 3-7
Welkom en 

kennismaken

Overleg met je 
buddy

Studeren en 
meekijken





�13Planning
Hoe z ien  je  eers te  weken  e ru i t

Week 02

Week 03

Week 04
Klanten toewijzen

en samen beginnen

Uitbouwen 
zelfstandigheid

Evalueren en 
ervaringen delen



Als je wilt…. 
Lekker doorknallen !!



De doorgroei mogelijkheden
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CEEO
Ontwerpen en inrichten 
Employee Experience 
als Chief Employee 
Experience Officer.

Marketing
Marketing en Sales om 
nieuwe klanten te 
enthousiasmeren met 
de mensen van de 
zaak te gaan werken. 

Aansturing
Als we groeien dan 
gaan we kijken wie van 
de HR Adviseurs het 
leuk vindt om nieuwe 
collega’s te gaan 
begeleiden en 
aansturen.

?
We gaan ontdekken 
waar onze 
gezamenlijke reis heen 
gaat !

Begeleiden
Coachen van 
medewerkersHR Adviseur

Ondersteuning 
leidinggevenden

Ontwikkelmogelijkheden
Hoe kunnen  we je  he lpen  te  g roe ien?



Wil je bij de Mensen van de Zaak horen?

demensenvandezaak.nl/vacatures

http://demensenvandezaak.nl/vacatures

