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ALGEMENE INFORMATIE
OPEN HR

HR TALENT

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.

BESTE
KANDIDATEN

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.

SERVICE

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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DIENSTEN
HR WERVING & SELECTIE
HR TALENT

FUNCTIES

DOELGROEP

Wij vinden de meest talentvolle HRM’er voor jouw HR vacature.
Per HR vacature beoordelen wij gemiddeld tussen de 100 en
150 kandidaten vanuit onze zorgvuldig opgebouwde database.
Daarnaast zijn wij sterk in werven en headhunten. We weten precies
wie er in de markt zijn, wat hun loopbaanwensen zijn en waar hun
talenten liggen. Het bereik via OpenHR is ongeveer 70% van de
doelgroep, met eigen werving bereik je ongeveer 15%.

SNELHEID
PLEZIERIG
CONTACT
PROFESSIONEEL

Je kan bij ons terecht voor HR business partners, HR managers,
Senior HR adviseurs en HR directeuren. Ook voor HR ondersteuners
en HR starters ben je aan het juiste adres. Daarnaast bemiddelen
wij HR specialisten op het gebied van Recruitment, Compensation
& Benefits, Learning & Development en HR services.
We bemiddelen met name op hbo- & wo-functies,
maar ook regelmatig op mbo-niveau.

HR INTERIM
OpenHR kent zo’n 1.000 interim HRM’ers. We weten waar zij in uitblinken en of ze per
direct beschikbaar zijn. Zoek je een HR interimmer? Binnen 3 werkdagen presenteren wij
3 geschikte en beschikbare kandidaten. Wij zijn voordeliger dan andere bureaus, rekenen
geen dure uurtarieven maar brengen slechts een aanbrengfee in rekening. Kortom: scheelt
behoorlijk in de kosten en je doet één op één zaken met de interimmer.
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WERKWIJZE
WERVING

Prominente plek
op onze website.
5.000 unieke
bezoekers per
maand.

SELECTIE

HEADHUNTING

Dagelijks posts
op LinkedIn,
Twitter en
Facebook.

Plaatsing in
onze OpenHR
app. Gebruikers
ontvangen direct
een pushmelding.

Wekelijks een
plek in onze
nieuwsbrief.

Wij hebben een uitgebreid netwerk van HRM-ers. We weten precies
wie er in de markt zijn, wat hun loopbaanwensen zijn en waar hun
talenten liggen. In onze selectie houden we rekening met alles wat
je bij ons hebt aangegeven in de intake.

We stoppen nooit bij werving en selectie. Wij zijn ervaren headhunters
/ searchers op onder andere LinkedIn en Google. Wij benaderen
actief HRM-ers met jouw HR vacature.
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WAAROM OPENHR?
We hebben als bureau een goede reputatie en track-record opgebouwd. Hierbij
hebben wij ruim tien jaar ervaring in het bemiddelen van HRM’ers, waarbij wij elke
vacature of opdracht behandelen als maatwerk. We starten met een intake, we
luisteren, begrijpen en geven je advies met betrekking tot de invulling. We stemmen
het traject van A tot Z met je af, zodat je precies weet wat je wanneer van ons mag
verwachten.
Het team van OpenHR bestaat uit recruitment consultants, recruiters en assistenten.
Onze consultants hebben ieder hun eigen specialisme binnen HR. Elke opdrachtgever
krijgt een vaste consultant. We werken altijd vanuit onze waarden; vertrouwen,
aandacht, respect en resultaat. Je kunt een open houding, daadkracht en snelheid in de
procedure verwachten.

ONZE
WAARDEN
AANDACHT
VERTROUWEN
RESPECT
RESULTAAT

Wat vinden klanten van OpenHR? Talentvolle kandidaten, snel, servicegericht,
professioneel, plezierig om mee samen te werken, maatwerk, grondige kennis van de
markt. Referenties hebben we genoeg, vraag ze gerust op.
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HOE GAAN WE TE WERK?
INTAKE

We starten met een intake van jouw HR vacature. We stellen de juiste
vragen, luisteren goed en begrijpen jou. Je krijgt een vaste consultant
toegewezen en we bevestigen alle voorwaarden en gemaakte
afspraken aan je.

WERKWIJZE

In de 1e week beoordelen wij per opdracht minimaal 100 kandidaten
en bepalen we of aanvullende werving en / of headhunting nodig is.
Je krijgt binnen 1 week altijd een update van de voortgang. In de 2e
en 3e week voeren we selectiegesprekken, werven we via onze eigen
kanalen en headhunten wij gericht. Ook krijg je dan al de eerste
gescreende kandidaten voorgesteld. Alle kandidaten worden door
ons persoonlijk gescreend. Onze belofte: binnen 3 weken minimaal
3 talentvolle kandidaten.

MAATWERK

 oor onze kennis, ervaring en open houding zijn we elke keer weer
D
in staat om maatwerk te leveren voor onze klanten.

GARANTIE

Wij kennen een standaard garantieregeling voor al onze klanten.

GEDEGEN
SELECTIE
BESTE
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

VRAAG NAAR ONZE TARIEVEN EN VOORWAARDEN
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Utrechtseweg 310 - B18
6812 AR Arnhem
026 365 03 00
06 28 88 10 37
info@openhr.nl
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