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
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
• resultaat

NETWERK

30.000
HRM’ERS
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PROFIT

NON-PROFIT

WIJ VINDEN HÉT
HR TALENT VAN
NEDERLAND

WELKOM
OpenHR is hét recruitmentbureau voor alle HR functies. Dat betekent dat elke HRM’er bij ons
welkom is, van HR starter tot aan de HR directeur.
VOORDELEN
Elke week krijgen wij HR vacatures en HR interim opdrachten binnen. Niet voor al onze functies
werven wij. Als je bekend bent bij ons, dan hebben onze HR recruitment consultants inzicht in jouw
ervaring en wensen en kunnen wij je direct benaderen bij een passende vacature.
INSCHRIJVEN
Via onze website kan je jezelf registeren. Liever direct contact? Bel, app of mail ons dan gerust.
Wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op, om je wensen & profiel helder te krijgen.

INSCHRIJVEN
VIA
OPENHR.NL

HR VACATURES
Je profiel wordt regelmatig door ons beoordeeld in relatie tot openstaande HR functies en/of HR
interim opdrachten. Als er een match is, hoor je van ons. We zoeken actief contact met je en polsen
je interesse. Je mag van ons verwachten dat we je grondig informeren over de functie, organisatie
en vereisten. Uiteraard ontmoeten we elkaar online of live op ons kantoor.
Indien we je daadwerkelijk kandidaat gaan stellen, dan checken we je referenties, controleren je
diploma’s en controleren je cv. We coachen je gedurende het hele proces en zijn altijd bereikbaar
voor je. Contacten met klanten verlopen altijd via OpenHR.
CONTACT
Soms hoor je langere tijd niets van ons, dat wil niet zeggen dat we je profiel niet beoordelen en
bekijken, maar wil alleen zeggen dat dé match er nog niet is. We proberen elk jaar even proactief
contact met je te zoeken om te kijken of er iets gewijzigd is in je situatie of wensen. Andersom
stellen we het altijd op prijs als jij actief contact met ons houdt. Mocht er iets veranderen in in je
situatie, beschikbaarheid of wensen dan vinden we het prettig als je ons daarover informeert.
Je kan ons bellen, mailen of een app sturen.
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100% DISCREET
Je inschrijving bij ons is vertrouwelijk. Onze systemen zijn goed beveiligd en onze HR recruitment
consultants zijn getraind om dit vertrouwen te borgen.
• Onze databases van klanten en kandidaten (beiden HRM’ers) zijn strikt gescheiden
• Communicatie verloopt altijd via je persoonlijke mail en telefoon
• Ook als je ergens wordt voorgesteld gebeurt dit uiteraard alleen na jouw goedkeuring en je
krijgt je profiel ook van tevoren te zien
• Ben je klant of contactpersoon bij ons en wil je je ook inschrijven? Dat kan en we gaan hier
discreet mee om
WAARDEN
Wij werken vanuit onze 4 kernwaarden:
• Vertrouwen
• Respect
• Aandacht
• Resultaat
HRBAAN
Ben je actief op zoek naar een HR functie, kijk dan ook regelmatig op HRbaan.nl. HRbaan is
dé nummer 1 HR jobsite van Nederland. Hier vind je HR jobs rechtstreeks van werkgevers zonder
tussenkomst van een bureau. Solliciteren doe je rechtstreeks, eenvoudig met 1 klik en je hebt geen
account nodig. Bookmark de site, download de HRbaan app of maak een job-alert aan op de
website.

VERTROUWEN
RESPECT
AANDACHT
RESULTAAT
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VANUIT PASSIE DE BESTE
HR PROFESSIONALS
BEMIDDELEN

HR NETWERK
Als je eenmaal ingeschreven bent bij OpenHR, of je bent klant bij ons, dan ben je onderdeel van
een groot HR netwerk.
•
•
•

MEETINGS & WORKSHOPS: Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en workshops.
NEWS: Op onze website vind je nieuws over OpenHR, interviews met vakgenoten en acties.
HR REPORTS: Wij doen regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de HR
arbeidsmarkt en publiceren hierover HR reports.

WALK-IN WEDNESDAY
Elke 3e woensdag van elke maand organiseren wij onze Walk-In Wednesday.
Tijdens deze middag ben je welkom op ons kantoor en kan je, onder het genot van een heerlijk
kopje koffie natuurlijk, al jouw vragen stellen aan één van onze HR recruitment consultants.
Je kan bij ons terecht voor:
• Kennismaking
• Loopbaanadvies
• CV advies
• Advies m.b.t. invulling vacatures of inrichting HR afdeling
Aanmelden kan via onze site. Deelname is gratis.
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WALK & TALK
Regelmatig gaan we wandelen. Ons kantoor is gevestigd op Arnhems Buiten, een prachtige
omgeving om een heerlijke wandeling te maken. Ondertussen bespreken we je loopbaan, wensen of
hebben we het over HR thema’s. Want juist ook als we geen concrete vacature beschikbaar hebben
voor je, leren we je graag kennen. De Walk & Talk is bedoeld voor senior HRM’ers.
SOCIAL MEDIA
Wij zijn dagelijks actief op alle social media. Je kan vacatures & nieuws van OpenHR volgen op:
• LinkedIn company page
• LinkedIn OpenHR group
• Facebook
• Twitter
Voor een kijkje achter de schermen volg je ons op:
• Instagram
OPENHR APP
Download gratis de OpenHR app in de App store of Google play store. Je ontvangt automatisch
een melding op je telefoon bij nieuwe HR jobs.
NEWSLETTER
Abonneer je op onze newsletter en ontvang wekelijks de openstaande HR jobs & news in je inbox.

WIJ KENNEN
DE TOP VAN HR
IN NEDERLAND
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Utrechtseweg 310 - B18
6812 AR Arnhem
026 365 03 00
info@openhr.nl
WWW.OPENHR.NL

