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PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl!
PersoneelCompleet is een unieke landelijke

Zorg Compleet

arbeidsbemiddeling onderneming in “Nieuwe

Zorg Compleet is een specialistisch intermedi-

Stijl” waarbij aan elke kandidaat invulling wordt

air die werkzaam is op het gebied van Zorg &

gegeven middels een innovatieve, moderne en

Welzijn. Wij plaatsen met succes Professionals

persoonlijke benadering. Wij werken met een

binnen o.a. ziekenhuizen, thuiszorgorganisat-

groot landelijk netwerk van gespecialiseerde

ies, revalidatiecentra, psychiatrie, woonzorg-

en ervaren Werving & Selectie Managers, die

centra, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlen-

zich volledig focussen om voor jou de perfecte

ing, penitentiaire instellingen, huisarts- en

baan te vinden.

tandartspraktijken.

PersoneelCompleet Label
Wij bemiddelen voor tijdelijke en vaste functies
binnen 3 segmenten, welke zijn ondergebracht

Financieel Compleet

onder de unieke PersoneelCompleet labels;
- ICT Compleet

Financieel Compleet is gespecialiseerd in het

- Zorg Compleet

leveren

- Financieel Compleet

binnen de segmenten Accounting, Verzekerin-

van

hoogwaardige

professionals

gen, Hypotheken, Pensioenen & Actuariaat,

ICT Compleet

Makelaardij & Vastgoed en Bancair. Wij zetten

ICT Compleet kan in principe vrijwel alle ICT

hoogopgeleide specialisten in die zich graag

specialisten

professionals

verder ontwikkelen en op vindingrijke wijze

onderscheiden zich met name door de profes-

voordelen creëren voor opdrachtgevers. Dit

sionaliteit en kwaliteit van zijn medewerkers,

zijn enerzijds ervaren financieel deskundigen

een grote flexibiliteit en een snelle responstijd

met een omvangrijk CV en anderzijds innova-

in combinatie met zeer scherpe prijzen. Met

tieve jonge specialisten die graag de nieuwste

gespecialiseerde ICT professionals bieden wij

kennis in de praktijk willen brengen.

leveren.

Onze

kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op elk
niveau. Ook voor jou hebben wij de juiste

PersoneelCompleet onderscheid zich, doordat

match.

wij vanuit onze portefeuille elke functie binnen
de labels voor jou kunnen leveren. Overigens
kunnen onze Werving & Selectie Managers jou
ook ondersteunen als je op zoek bent naar een
kantoor baan (Kantoor Compleet).
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De Werving & Selectie Managers

Daarnaast

De PersoneelCompleet labels worden verte-

centraal binnen PersoneelCompleet. Onze

genwoordigd door gespecialiseerde en ervaren

Werving & Selectie Managers streven ernaar

Werving & Selectie Managers van hoog niveau.

om de beste te zijn in hun vakgebied. Person-

Elke label heeft zijn eigen Werving & Selectie

eelCompleet streeft dit na door te investeren in

Manager, die gespecialiseerd is in zijn/haar

opleiding en training zodat onze Werving &

eigen regio en op de hoogte is van de laatste

Selectie Managers jou zo goed mogelijk

ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt.

kunnen helpen naar het zoeken naar een baan.

staat

persoonlijke

ontwikkeling

Middels een innovatieve, moderne en professionele werkwijze door gekwalificeerde Werv-

Kortom: PersoneelCompleet is synoniem voor

ing & Selectie Managers, streven wij ernaar om

een compleet aanbod van de juiste profes-

jou op de juiste plek te krijgen. De Werving &

sional, een uitdagende baan of een freelance

Selectie Manager is de spin in het web van alle

opdracht.

relaties, die absoluut een bijdrage kan leveren
aan het vinden van de perfecte baan voor jou.
Onze Filosofie
Het geheim achter ons succes is eigenlijk heel
eenvoudig: onze persoonlijke aanpak! Onze
Werving & Selectie Managers zijn gedreven,
ervaren en specialisten op het gebied van
Personeel & Arbeid. Het zijn waardevolle sleutelfiguren binnen onze organisatie, die voor
uitdagingen durven te gaan en alles er aan
doen om voor jou de perfecte baan te vinden.
Zij zijn resultaatgericht, transparant, enthousiast en hebben een no-nonsense mentaliteit.
Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde in
onze filosofie, het stelt onze Werving & Selectie
Managers in staat om elke gewenste baan voor
jou te vinden. Wij lopen net dat ene stapje
harder richting de oplossing.
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PersoneelCompleet Diensten

Detacheren

De dienstverlening van PersoneelCompleet

Detachering houdt in dat je in dienst bent van

bestaat voor jou uit Uitzenden, Detacheren en

PersoneelCompleet maar voor verschillende

Werving & Selectie. Met deze diensten biedt

opdrachtgevers voor korte of langere periode

PersoneelCompleet oplossingen voor werk-

aan het werk gaat. Je werkt veelal op project-

gevers maar ook voor jou op de Nederlandse

basis in verschillende functies. Afwisselend

arbeidsmarkt.

werk maar wel met de zekerheid van een vaste
werkgever.

Werken op uitzendbasis
Als uitzendkracht ben je in dienst van Person-

Als detacheringsmedewerker kom je bij ons in

eelCompleet maar werk je bij een van onze

dienst en ga je bij onze opdrachtgevers

opdrachtgevers.

werken. Je ontvangt een vast maandsalaris en

Als uitzendkracht ben je flexibel. Je doet in

wij zorgen voor coaching en begeleiding. In

korte tijd veel ervaring op. Daarnaast is een

korte tijd ervaring opdoen in afwisselende func-

baan als uitzendkracht voor vele een opstap

ties bij topbedrijven.

naar een vaste baan. Wij helpen je bij het
opzetten en ontwikkelen van je carrière. Perso-

De voordelen op een rijtje:

neelCompleet geeft je persoonlijke aandacht

•

Je bent flexibel en hebt zekerheid

en helpt je die volgende stap te zetten.

•

Een goede opstap naar een vaste baan

•

In korte tijd doe je enorme ervaring op

•

Persoonlijke begeleiding

De voordelen op een rijtje:
•

Je bent flexibel

•

Een goede opstap naar een vaste baan

•

In korte tijd doe je enorme ervaring op

•

Persoonlijke begeleiding

Jouw carrière:
Wil je een baan als uitzendkracht of eerst een
tijdje rondkijken bij verschillende bedrijven
voordat je, je definitief settelt? Binnen onze
vacaturebank staan diverse interessante vaca-

Jouw carrière:

tures of neem contact op met een van onze

Wil je een baan als detacheringskracht of eerst

vestigingen.

een tijdje rondkijken bij verschillende bedrijven
voordat je, je definitief settelt? Binnen onze
vacaturebank staan diverse interessante vacatures of neem contact op met een van onze
vestigingen.
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Werving & Selectie

PersoneelCompleet biedt uitdagende en inter-

Wil je direct een vaste baan en dus zekerheid?

essante bannen in alle sectoren. Stel jij de

Wil je snel bij een gerenommeerd bedrijf aan

volgende eisen aan je baan? Dan is werken bij

de slag en werken aan je carrière? Vind je

PersoneelCompleet jou nieuwe uitdaging!

persoonlijke aandacht belangrijk? Dan biedt
Goede werksfeer:

PersoneelCompleet uitkomst.

Wij vinden een goede collegiale sfeer belanVia ons ben je snel op de hoogte van vacatures

grijk. Hierin is iedereen op zijn best en behalen

die alleen intern bij deze organisaties bekend

we het beste resultaat.

zijn. Meer keus voor jou dus. Bovendien kom je

Teamgeest: Werken doen we niet alleen. Met

via ons eerder en makkelijker om de tafel, dan

intensieve samenwerking boeken we de beste

wanneer je rechtstreeks solliciteert.

resultaten.

De voordelen op een rijtje:

Afwisselde baan:

•

Beter zicht op interessante functies

Door de verscheidenheid aan diensten en de

•

Direct een vaste baan

verschillende contacten die je hebt, is iedere

•

Persoonlijke begeleiding

werkdag anders. De afwisseling vindt je ook

•

Makkelijker aan tafel binnen gerenom-

terug in de verschillende sectoren en specialis-

meerde bedrijven

men binnen PersoneelCompleet, in de diverse

Werken bij topwerkgevers

loopbaanmogelijkheden, de contacten met

•

collega’s waarmee je samenwerkt en uiteraard
Jouw carrière:

de klant waarvoor je werkt.

Wil jij dat PersoneelCompleet bemiddelt en op
zoek gaat naar een baan die aansluit bij jouw

Verantwoordelijkheid:

ambitie? Binnen onze vacaturebank staan

Wij zoeken ondernemende collega’s en willen

diverse interessante vacatures of neem contact

dat medewerkers eigen initiatief tonen en hun

op met een van onze vestigingen.

verantwoordelijkheid nemen.
Goede arbeidsvoorwaarden: Bij Personeel-

Werken bij PersoneelCompleet

Compleet kun je rekenen op een goed salaris

Werken bij PersoneelCompleet staat voor

en

afwisseling en ondernemerschap. Personeel-

waarden.

uitstekende

aanvullende

arbeidsvoor-

Compleet is een snel groeiend, dynamisch en
ondernemend bedrijf. Maak kennis met Perso-

Volop carrière kansen:

neelCompleet en ontdek jouw mogelijkheden.

Wij bieden doorgroeimogelijkheden voor hem
die zich laten zien.
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Intranet: Persoonlijke pagina

Veiligheid Certificaat Uitzendondernemingen

Met je gebruikersnaam en persoonlijke inlog-

(VCU): Veiligheidscertificaat uitzendonderne-

code heb je exclusieve toegang tot het intranet

mingen.

van PersoneelCompleet. Naast het laatste

In een risicovolle werkomgeving is veiligheid

nieuws kun je ook informatie vinden over

van groot belang. De Werving & Selectie Man-

bijvoorbeeld onze doelgroepen, diensten en

agers van PersoneelCompleet zijn VCU-

werkwijze. Daarnaast heb je, je eigen persoon-

gecertificeerd. Daar doen we overigens heel

lijke pagina waar alle belangrijke gegevens

gewoon over, maar het betekent wel dat we

worden bewaard.

duidelijk toegevoegde waarde leveren aan (het
imago van) bedrijven die met verhoogd risico of

Zekerheid

in een risicovolle omgeving werken.

PersoneelCompleet biedt garantie voor professionele en financiële betrouwbaarheid. Wij zijn

De werkgever heeft hierdoor de zekerheid dat

in het bezit van en/ of aangesloten bij;

jij al flexwerker van PersoneelCompleet altijd
volgens de voorschriften werkt: veilig en
gezond

dus.

Daarnaast

kunnen

we

de

opdrachtgever, indien gewenst, adviseren over
eventuele risico’s op de werkplek en kunnen
we maatregelen aandragen waardoor ongevallen kunnen worden voorkomen. Ook kunnen
we de opdrachtgever helpen bij de verstrekking
van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor jou.
NBBU screening: De garantie voor vakkundig-

SNA keurmerk NEN-4400: Je bent beschermd

heid en betrouwbaarheid.

tegen

PersoneelCompleet heeft als doel om de part-

aansprakelijkheid.

ners waarmee zij zaken doen zoveel mogelijk

Het keurmerk van de Stichting Normering

voor financiële aansprakelijkheid te waarbor-

Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzen-

gen. Mede daardoor is PersoneelCompleet

dondernemingen en (onder)aannemers van

aangesloten bij een van de grootste brancheor-

werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN

ganisaties

4400-1, Dé Norm van de Stichting Normering

binnen

de

Flexmarkt:

NBBU

(Nederlandse Bond van Bemiddelings- en

fraude,

illegaliteit

en

financiële

Arbeid.

Uitzendondernemingen). Het lidmaatschap van
deze brancheorganisatie houdt de waarborging
in van degelijkheid en betrouwbaarheid. Een
jaarlijkse screening vindt plaats bij alle leden
van de NBBU.
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Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn

PersoneelCompleet wordt jaarlijks minimaal 2

beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te

keer per jaar gecontroleerd door een onafhan-

weten:

kelijk audit bureau. Het doel van deze norm is

• De identificatie van de onderneming;

het risico voor opdrachtgevers op verhaal en

• De aangifte en afdracht van verschuldigde

boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. De opdrachtgever

loonheffingen en omzetbelasting;

is dus beter beschermd tegen fraude, illegaliteit

• Loonbetaling niet in strijd met de Wet mini-

en financiële aansprakelijkheid.

mumloon en minimum vakantiebijslag;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en
controle op het gerechtigd zijn tot het

Op alle onderdelen voldoet PersoneelCom-

verrichten van arbeid in Nederland;

pleet aan de gestelde eisen en dat betekent,
dat wij zijn opgenomen in het Register van de

• Het voorkomen van risico's op aansprakeli-

Stichting Normering Arbeid (SNA).

jkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en
doorlenen of uitbesteden van werk.

Voor meer informatie:

Bezoek onze website personeelcompleet.nl
en bel een van onze Werving & Selectie Managers (verschillende vestigingen) voor een
vrijblijvende afspraak!
Hoofdkantoor
Adres

Westwaarts 46
2711 AC Zoetermeer

Telefoon

079-3229702

E-mail

info@personeelcompleet.nl

Website

www.personeelcompleet.nl
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