Wie is Van Oranje Personeelsintermediair?
Van Oranje is in 1998 opgericht als een detacheringbureau met specialisaties op het gebied van
kantoor- en tekenkamerautomatisering, technisch kader en technisch tekenaars.
Door veranderingen in de markt de afgelopen jaren is Van Oranje nu een organisatie gericht op het
leveren van personeelsdiensten. De juiste kandidaat op het juiste moment op de juiste plaats.
De opdrachtgever bepaalt de vorm van beschikbaarstelling: Werving & Selectie of detachering.
Onze core-business is het leveren van personeel in de sectoren ICT en Techniek, daarnaast kunnen
wij echter ook diensten leveren in andere sectoren.
Wij werken met medewerkers op MBO-, HBO- en academisch niveau.
Ons werkgebied is nationaal en internationaal, met als voornaamste landen Nederland en België.

Van Oranje als partner.
Detachering is de oplossing om op een flexibele wijze zorg te dragen voor continuïteit binnen een
onderneming. Veelal wordt voor detachering gekozen bij uitvoering van projecten, het vervullen
van specialistische functies en functies die niet tot het primaire bedrijfsproces behoren.
Van Oranje kan hier invulling aan geven door zijn medewerkers voor de volledige duur van het
project te detacheren bij de opdrachtgever.
Deta-vast. De professional komt voor bepaalde tijd in dienst bij Van Oranje en mag daarna door
de opdrachtgever worden overgenomen in vaste dienst. Deze gewenningsperiode is voor de
opdrachtgever bedoeld om te kijken of de medewerker voldoet aan de verwachtingen.
Werving- en selectie. U wilt professionals in vaste dienst nemen, maar kent niet de juiste
kanalen om ze te vinden, of u wilt uw tijd liever besteden aan uw core-business?
Van Oranje is in staat om ze voor u te vinden.

Waarom zaken doen met Van Oranje?








Aan de hand van uw wensen gaan wij op zoek naar de juiste kandidaten
Wij beschikken over een uitgebreid actueel bestand van kandidaten
Mocht de juiste niet in ons uitgebreide bestand zitten, dan gaan wij gericht op zoek voor u
Wij maken duidelijke afspraken
Wij zorgen voor een snelle response
Wij verzorgen een zorgvuldige match met persoonlijke aandacht
Wij werken op no-cure, no-pay basis
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