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ALGEMENE INFORMATIE

OPEN HR 

Wij bemiddelen al tien jaar in vaste en interim HR functies. We werven, selecteren en 
headhunten het beste HR talent van Nederland. OpenHR werkt voor veel verschillende 
organisaties: groot, middelgroot, internationaal, profit en non-profit. Expertise hebben 
we in nagenoeg alle branches. Ons netwerk bestaat uit zo’n 30.000 HR professionals.

OpenHR bemiddelt veel in functies als HR business partner, HR manager, Senior HR 
adviseur en HR directeur. Ook voor HR ondersteuners en HR starters ben je bij ons 
aan het juiste adres. Daarnaast bemiddelen wij HR specialisten op het gebied van 
Recruitment, Compensation & Benefits, Learning & Development en HR services. 

MISSIE

Vanuit passie de beste HR professionals bemiddelen. Hoog serviceniveau, 
gezonde ambitie, innovatief, helder communicerend en altijd met een goed gevoel. 
Vanuit onze waarden: aandacht, vertrouwen,  respect en resultaat.
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WERKWIJZE

Dat kan simpel via onze website, maar je mag ons natuurlijk ook 
mailen of bellen. We helpen je graag. We nemen binnen een dag 
contact met je op per telefoon of mail, inventariseren je wensen met 
betrekking tot loopbaan, salaris, uren en regio. 

 Sta je eenmaal ingeschreven, dan hoef je niet telkens te solliciteren. 
Wij houden dit voor jou in de gaten. Zie je een vacature die je 
interessant vindt en je bent niet benaderd? Geef je interesse dan 
gerust bij ons aan!  

Sta je niet ingeschreven bij OpenHR en heb je belangstelling voor een 
functie? Dan is het belangrijk om te zelf solliciteren.

Je kan ons volgen hoe jij het wilt. We werken elke dag onze website bij, 
posten dagelijks op LinkedIn, Facebook en Twitter. 

Je kan onze app voor HR vacatures gratis downloaden en je 
abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Heb je een vraag of wil je even contact? Je kan ons mailen, een 
bericht sturen via WhatsApp of natuurlijk gewoon bellen.

VOLGEN

INSCHRIJVEN

SOLLICITEREN

WIJ WERKEN
VANUIT ONZE 
WAARDEN

AANDACHT
VERTROUWEN
RESPECT 
RESULTAAT
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WERKWIJZE

Als we denken een interessante functie voor je te hebben, nemen 
we direct contact met je op. Per telefoon en/of e-mail geven we je 
uitgebreide informatie en verkennen we alvast of de functie aansluit. 

In de procedure ontmoeten we elkaar tijdens een selectie- en 
kennismakingsgesprek.

Dit gesprek vindt meestal plaats bij ons op kantoor. In sommige 
gevallen doen we dit op locatie of via een video-call. 

We controleren jouw cv, diploma’s, identiteit en winnen referenties in. 

Contacten met klanten van OpenHR verlopen altijd via ons. 

Soms hebben we langere tijd geen geschikte functie voor je en blijft 
contact uit. Daarom nemen we elk jaar zelf even proactief contact 
met je op om te informeren of je nog ingeschreven wilt blijven staan 
en of er zaken veranderd zijn aan jouw kant. 

We stellen het ook erg op prijs als jezelf af en toe contact met ons 
zoekt! Je kan ons mailen, een berichtje via WhatsApp sturen of 
natuurlijk gewoon bellen.

Veel werkgevers werven zelf voor hun HR functie, deze werkgevers 
kunnen terecht op HRbaan, de HR vacaturesite van Nederland. 
Neem hier regelmatig een kijkje op!
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Eusebiusbuitensingel 32-1 
6828 HW Arnhem

 026 365 03 00
 06 28 88 10 37
 info@openhr.nl


