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BESCHRIJVING VAN HET BOEK RECRUITMENT
Recruitment 2e druk is een boek van Ardiënne Verhoeven uitgegeven bij
Pearson Benelux B.V.. ISBN 9789043033602 Recruiters brengen
organisaties en mensen bij elkaar, op een arbeidsmarkt die voortdurend in
beweging is. Dat maakt recruitment tot een prachtig vak, waarover echter
veel verschillende meningen bestaan. Er is niet één manier van rekruteren
die goed is. Wat vandaag werkt, werkt morgen niet meer. Het vakgebied blijft
sterk in ontwikkeling. In dit boek staan de volgende uitgangspunten daarbij
centraal:* De arbeidsmarkt bepaalt de recruitmentagenda: wie wil rekruteren,
moet de arbeidsmarkt en haar behoeften dus goed kennen.* Rekruteren is
meer dan alleen werven: dit boek beantwoordt de vele vragen die je jezelf
moet stellen als recruiter: Wat heeft de organisatie nodig? Hoe kun je de
juiste kandidaten vinden? Welke middelen en kanalen kies je? Hoe krijg je
en houd je de juiste medewerker aan boord? Op basis van welke gegevens
en getallen moet je werven?* Wie niet kiest, wordt niet gekozen: rekruteren
betekent keuzes maken.Nieuwe editieDeze tweede editie kent een aantal
wijzigingen. Er is meer aandacht voor onderzoek tijdens het
recruitmentproces. Recente ontwikkelingen in het vakgebied zijn opgenomen
en er zijn updates gemaakt op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen.
De
openingscases
in
de
hoofstukken
zijn
ook
helemaal
vernieuwd.Recruitment is bedoeld voor studenten in het hoger
onderwijs.Ardiënne Verhoeven heeft ruim twintig jaar ervaring in hrm en
recruitment. Zij begon haar loopbaan als hrm-manager bij KPN en Unilever
en werd als adviseur bij vele (middel)grote organisaties betrokken. Onder de
naam WorkWonders adviseert en ondersteunt Verhoeven organisaties bij
hun recruitment- en onboarding strategie. MyLab | NederlandstaligIn MyLab
| Nederlandstalig hebben studenten en docenten de vrije beschikking over
een uitgebreide hoeveelheid ondersteunend materiaal, zoals:* een
interactieve eText;* een toets bij elk hoofdstuk;* een begrippentrainer
waarmee je alle kernbegrippen kunt leren;* een handig en te downloaden
overzicht van alle figuren en tabellen;* oefenmateriaal en video's die je
helpen je te verdiepen in de stof.
WAT IS RECRUITMENT
Recruitment (vaak ook werving en selectie genoemd) verwijst naar het
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proces van identificeren, selecteren en aantrekken van de best
gekwalificeerde... Recruitment.nl biedt een overzicht van gerenommeerde
recruitmentbureaus met specialisaties in o.a. werving en selectie, interim
management,
executive
search
en.
Hays
Recruitmentbureau
gespecialiseerd in: werving en selectie recruitment process outsourcing
assessment & development detachering carrière advies Werving en selectie,
ook wel recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken,
selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of.
Recruitment zet u in als u behoefte heeft aan nieuw personeel. Maar wat is
recruitment precies? In deze kennisbank een complete uitleg over het
onderwerp! SAM Recruitment is al sinds 2007 de snelst groeiende landelijke
specialist in sales & marketing recruitment. Bekijk hier alle sales en
marketing vacatures Ceres is uw Recruitment en Interim specialist in de food
en agri business. We vervullen (inter)nationale vacatures op Bachelor en
Master niveau. Ervaar de kracht van digital recruitment marketing &
employer branding! Adwise is specialist op het gebied van online
arbeidsmarktcommunicatie en helpt je met het. STORM in Recruitment
begeleidt professionals naar de volgende stap in hun carrière en verbindt
talent aan organisaties die talent omarmen. Zo vind je nieuwe. Sterrk
IT-recruitment wil jou en de organisatie goed leren kennen zodat de juiste fit
ontstaat. De kandidaat en de organisatie moeten elkaar versterken, alleen
dan is. Hét event over online innovaties voor professionals in recruitment en
HR. De nieuwste trends in sourcing, tooling en geïntegreerde
recruitment-campagnes. Recruitmenthuis uw specialist in overheid
detachering. Recruitmenthuis is een nuchtere, transparante en persoonlijke
organisatie die het beste voor opdrachtgever en. Benieuwd naar wat een
recruiter / recruitment bureau doet? Hier vindt u de betekenis, voordelen,
nadelen, verschillen tussen bepaalde bureaus en meer! Specialist in
bemiddeling van (interim) professionals binnen o.a. finance & accounting,
juridische sector, financiële dienstverlening. Recruitment software with
modern applicant tracking system for teams. Used by 2000+ companies.
Organize your hiring process from start to hire. Get started today!
RECRUITMENT.NL | INFORMATIE OVER RECRUITERS, WERVING EN
SELECTIE
QTC Recruitment is a specialised recruitment group that offers tailor made
services on various staffing related challenges in Europe for a number of
sectors Recruitment (hiring) refers to the overall process of attracting,
shortlisting, selecting and appointing suitable candidates for jobs (either
permanent or temporary. Solid Recruitment is an international recruitment
agency specialised in the Real Estate Sector since 2003, based in the
Netherlands. We offer unique career. Recruiting multilingual candidates for
international companies in the Netherlands. We have skilled candidates and
many job opportunities available. Contact us! Compagnon is HR-specialist
en biedt complete oplossingen voor recruitment-, career- en
HR-management. Wij helpen mensen en organisaties succesvol te zijn op
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de. Donderdag 22 november 2018 vindt het Recruitment Tech Event plaats
in Utrecht. Hét event waar de recruitmenttechnologie van 2019 centraal
staat. Werving en Selectie bureau NCP Groep. Werving en Selectie van
personeel op hbo- en wo-niveau. Recruitment uitbesteden. Noun: 1.
recruitment - the act of getting recruits; enlisting people for the army (or for a
job or a cause etc.) Zo! Recruitment bemiddelt in hoger opgeleide (Digital)
Marketing Communicatie professionals en Management ondersteuning
(secretarieel, PA en office management). Recruitment Tech is hét platform
over recruitmenttechnologie. Met nieuws, guide, event en awards is het de
informatie én inspiratiebron voor professionals. THE RECRUITMENT
COMPANY biedt talentvolle managers een brugfunctie naar een
perspectiefvolle toekomst, zowel vanuit het oogpunt van professionele
ontwikkeling als. De werving van personeel gebeurt steeds vaker via sociale
media. Lees hier hoe social recruitment voor u kan werken. Over ons. RD
Recruitment ontdekt en helpt getalenteerde en ambitieuze mensen een
omgeving te vinden waar hun talent optimaal tot zijn recht komt en verder
ontwikkelt. VAN DER HOUWEN recruitment bemiddelt Secretaresses,
Management Assistents, Personal Assistants en Office Managers bij
gerenommeerde bedrijven.
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