HET RECRUITMENTBUREAU
VOOR ALLE HR FUNCTIES

ALGEMENE INFORMATIE
OPEN HR
Wij bemiddelen sinds 2008 in vaste en interim HR functies. We werven, selecteren én headhunten
het beste HR talent van Nederland.
OpenHR werkt samen met veel verschillende organisaties: groot, middelgroot, internationaal,
profit en non-profit. Expertise hebben we in nagenoeg alle branches.
OpenHR bemiddelt in functies als HR adviseur, HR business partner, HR manager 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, HR services, Changemanagement en HR projecten.

GROOT

MIDDELGROOT

Naast onze recruitmentdiensten kun je bij ons terecht voor onder andere assessments
(DISC, Insights & maatwerk) en meetings (verhuur van ruimtes voor vergaderingen, workshops
of gesprekken).
MISSIE

PROFIT

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

NON-PROFIT

NETWERK

30.000
HRM’ERS

WWW.OPENHR.NL | 2

AANDACHT
VERTROUWEN
RESPECT
RESULTAAT

HR RECRUITMENT
OpenHR is hét recruitmentbureau voor alle HR functies. Wij hebben een groot netwerk van
HR adviseurs, HR business partners, HR managers, HR directeuren, HR medewerkers én
HR specialisten.
Met veel van hen hebben wij al jaren een relatie opgebouwd. Via OpenHR bereik je de latent
én actief beschikbare HR doelgroep. Wij weten exact wie er toe is aan een volgende stap en wie
beschikbaar is op de markt.

RECRUITMENT

Onze consultants hebben jarenlange ervaring in recruitment en hebben een relevante
HR achtergrond.
Wij bieden 3 verschillende oplossingen aan voor onze opdrachtgevers:
•
•
•

HR recruitment: voor vaste HR posities
HR interim: voor tijdelijke inzet van een HR professional
HR executive search: voor vaste en interim posities op executive niveau

INTERIM

Wat mag je van een samenwerking met OpenHR verwachten?
•

commitment

•

discretie

•

maatwerk

•

excellente service

•

garantieregeling

•

succesvolle invulling
(95% invulratio)

•

vaste hr recruitment consultant

•

duidelijke afspraken
(over het proces, voorwaarden en termijnen)

EXECUTIVE SEARCH
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HR RECRUITMENT

Heb je een HR vacature?
Wij vervullen alle soorten HR functies:
•
•
•

HR adviseur
HR manager
HR business partner

•
•
•

HR admin
HR officer
HR medewerker

Wij kennen alle soorten specialisten binnen het HR vakgebied, onder andere op het gebied van:
•
•
•

Learning & Development
Compensation & Benefits
Recruitment

•
•
•

HR services
Changemanagement
HR projecten

OpenHR bemiddelt met name op HBO- en WO-niveau, maar ook voor MBO-profielen kun
je bij ons terecht.
Wij kennen en herkennen HR talent. Per HR vacature beoordelen wij gemiddeld tussen de
100 en 150 kandidaten vanuit onze zorgvuldig opgebouwde database.

WIJ VINDEN HÉT
HR TALENT VAN
NEDERLAND
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100-150
KANDITATEN
PER
VACATURE

VANUIT PASSIE DE BESTE
HR PROFESSIONALS
BEMIDDELEN

HR INTERIM

Zoek je een HR interimmer?
Binnen 3 werkdagen presenteren wij minimaal 3 geschikte en beschikbare kandidaten.
OpenHR kent zo’n 1.500 interim HRM’ers. We weten waar zij in uitblinken en of ze per direct
beschikbaar zijn. Velen van hen kennen we persoonlijk en vaak ook al jarenlang.
Onze HR interimmers zijn generalistisch (van HR admin tot aan HR manager) of specialistisch
(o.a. L&D, C&B, Recruitment, Changemanagement, HR services en
HR projecten).

IN 3 DAGEN
3 KANDIDATEN

1.500
INTERIM
HRM’ERS

Wij zijn voordeliger dan andere bureaus. Wij rekenen namelijk niet per uur af, maar brengen
slechts een aanbrengfee in rekening. Voordelig voor jou, want dit scheelt behoorlijk in de kosten.
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HR EXECUTIVE SEARCH

Heb je een positie op HR executive niveau?
Wij kennen de top van HR in Nederland en brengen je discreet met hen in contact.
Wekelijks spreken wij HR managers en HR directeuren die zich actief of latent oriënteren op de
markt. Wij hebben jarenlange relaties met hen en kennen velen van hen persoonlijk.
Het HR vakgebied is continu in beweging. Wij weten welke HR executive het beste past bij jouw
openstaande HR positie. Onze consultants hebben jarenlange ervaring met HR recruitment. Wij
zijn een inhoudelijke sparringpartner voor onze opdrachtgevers.

WIJ KENNEN
DE TOP VAN HR
IN NEDERLAND
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TOP

VAN

DATABASE
15.000
HRM’ERS

WERKWIJZE
We weten precies wie er in de markt zijn, wat hun loopbaanwensen zijn en waar hun talenten
liggen. Dit matchen we met jouw HR vacature.
Onze consultants zijn ervaren recruiters én goede sourcers. OpenHR vindt snel de juiste HR
professional. Binnen 3 weken presenteren wij minimaal 3 passende HR professionals, beloofd.

.NL

RECRUITMENT
Via onze HR community bereiken wij zo’n 30.000 HRM’ers. Wij hebben sinds de komst van social
media in Nederland een grote HR community opgebouwd. Wij hebben sinds 2010 onze eigen
OpenHR app.
Onze wervingsstrategie maakt gebruik van 4 pijlers:
• Website		
• Social Media
• App			
• Newsletter
DATABASE-SEARCH
Wij hebben een zorgvuldige opgebouwde database met daarin zo’n 15.000 HRM’ers. We weten
precies wie er in de markt zijn, kennen hun loopbaanwensen zijn en weten waar hun talenten
liggen. Zo vinden we altijd het HR talent wat je zoekt.
HUNTING
Wij kiezen voor een actieve en gerichte benadering van HR professionals via ons netwerk en online.
Wij kennen de markt en gaan specifiek op zoek naar passend HR talent. Met onze actieve en
effectieve benadering weten wij passieve kandidaten te activeren en zorgen we voor een continue
toestroom van HR talent.
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Utrechtseweg 310 - B18
6812 AR Arnhem
026 365 03 00
info@openhr.nl
WWW.OPENHR.NL

