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Franchisenemers gezocht: Uitzend- en detacheringbureau

Je hebt ondernemerstalent en ziet kansen in de 
arbeidsbemiddelingbranche. 
Je wilt graag voor jezelf beginnen en je netwerk 
benutten. Je wilt eigen baas zijn, zelf je koers 
bepalen, je talenten volop benutten en maxi-
maal profiteren van je eigen inspanningen?Het 
liefst heb je de vrijheid van een ondernemer en 
de voordelen van een grote, professionele 
organisatie.

Die combinatie is nu mogelijk: start je eigen 
Personeel Compleet Uitzend- en detachering-
bureau!
De organisatie van Personeel Compleet zorgt 
dat jij je 100% volledig richt op alleen  commer-
ciële en netwerk activiteiten. De rest nemen wij 
uit handen.

Dit noemen wij de Personeel Compleet
partnership!!

Je vestiging
•
•

Jouw  inkomen
Een inkomensperspectief boven modaal en 
zelf te bepalen.

Wie zijn wij?
Personeel Compleet Nederland BV is met haar 
labels:
•
•
•
•
de snelst groeiende franchise organisatie 
binnen de arbeidsbemiddeling.
Het succes van onze onderscheidende fran-
chise formule is een unieke Marketing en 
Verkoop concept met innovatieve producten en 
ondersteuning! Waardoor je succes en omzet 
ratio stijgt!! Wij maken optimaal gebruik van 
virtuele en digitale mogelijkheden waardoor 
traditionele en kostbare vestigingen overbodig 
zijn.

Locaties door heel Nederland
Werken vanuit huis met jouw virtuele 
uitzendbureau.

Zorg Compleet
ICT Compleet
Kantoor Compleet
Financieel Compleet
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Personeel Compleet is gespecialiseerd in:
•
•
•
•

Wij bieden
Personeel Compleet biedt:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Uitzenden & Detacheren;
Werving & Selectie;
ZZP-Bemiddeling;
Payroll.

Professionele en een onderscheidende 
formule;
Landelijke bedrijfsnaam binnen de 
arbeidsbemiddelingsbranche;
Overzichtelijke website;
Ondersteuning en begeleiding van je 
onderneming;
Eigen postcodegebied en overeenkomst 
voor bepaalde tijd;
Lidmaatschap NBBU, NEN 4400 certificatie 
en VCU certificering; 
Opleiding, Training en Workshops in de 
Personeel Compleet Academy;
CRM en Werving & Selectie- en Administra-
tie automatisering;
Marketing support: landelijke website en 
reclame, ondersteuning bij lokale promotie;
Volledige Mid-  en Backoffice ondersteun-
ing;
Actieve formule- en bedrijfsondersteuning;
Innovatieve diensten en producten;
Cafetaria model met extra tools en onder-
steuning;
Samenwerking met collega franchisenem-
ers in de regio;
Eigen en persoonlijke Formulemanager;
Professionele en volledige back office 
ondersteuning;
P&O en CAO Helpdesk ondersteuning
Direct operationeel.

Ondernemersmentaliteit;
Commercieel talent;
Bovengemiddelde gedrevenheid en passie;
Doelgericht en Zelfstandig;
HBO werk- en denkniveau;
Uitstekende communicatieve vaar-
digheden;
Uitstekende sociale vaardigheden;
Werkervaring is een pre, maar niet 
noodzakelijk;
Minimaal 24 uur per week beschikbaar;
Minimale start investering.

Je profiel
Ben je in staat om als een zelfstandig 
ondernemer te functioneren? Waarbij je een 
commercieel en mensgerichte houding als een 
tweede natuur ervaart. Waarbij we het 
volgende van je verwachten:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Kennismaken
Voor meer informatie of afspraak kun je bellen 
met de Commercieel Directeur Rob Baker 
079-32 297 02 / 06 41 797 383 of mailen mag 
ook: rbaker@personeelcompleet.nl. 

Of ga direct naar onze website:
www.personeelcompleet.nl


