Namezzz® partnership - samen werken aan succes
Search & Selection kijkt uit naar HR-partners, HR-bureaus of ervaren professionals in de talent acquisition
business voor een doorgedreven samenwerking. Dit samenwerkingsvoorstel opent nieuwe perspectieven en
zal resulteren in economische groei voor alle partijen, zowel in de lokale activiteiten als in
grensoverschrijdende en internationale projecten.

Ondernemen? Ja ! Maar niet alleen …
Ben je ondernemer met ervaring in personeelsadvies? Neem even de tijd voor dit Namezzz® franchisevoorstel.
Wij geloven in de combinatie van jouw ondernemerschap met onze gebundelde expertise. Degelijke
ondersteuning verhoogt het succes van je eigen onderneming. Samen bouwen wij een duurzaam partnership
rond talentacquisitie en -ontwikkeling.
WAT KAN HET Namezzz® NETWER BIEDEN?



Meer dan 40 jaar expertise in personeelsadvies



Bewezen werkmethoden en -modellen



Innovatief online HR expertsysteem



Performante diagnostische tools



Internationaal netwerk van rekruteringspartners en -kanalen



Uitgebreid internationaal klantenbestand



Verhoogde aankoopkracht

Search & Selection
Search & Selection is een Belgisch personeelsadviesbureau met ruime ervaring en een sterke reputatie. Wij
geven specialistenadvies inzake rekrutering, search, selectie, assessment, coaching en HR-consulting. Wij
werken branche- en functie-overkoepelend. Ons team van consultants telt een aantal ervaren nichespelers
die tot de sterkste en de meest toegewijde op de markt behoren.
Voor elke klant staat Search & Selection garant voor kwalitatief advies op maat.
Om dit te bereiken werken wij steeds met een langetermijnvisie voor ogen, gebaseerd op partnership en
wederzijds vertrouwen. Dit alles binnen een referentiekader van strikte professionele ethiek.
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De kracht van een netwerk rond talentacquisitie
Onze franchisenemers halen voordeel uit het netwerk, de uitgebreide ervaring en de bewezen
werkmethoden. Search & Selection kan dan weer rekenen op jouw expertise en kennis van de markt.
Je

neemt

deel

aan

een

toonaangevend

initiatief

door

samen

te

werken

met

een netwerk van ondernemers via een uniek samenwerkingsplatform.
Search & Selection helpt en ondersteunt je bij alle processen, zodat je meer tijd hebt voor je core business:
de

klant en de kandidaat. Wij zorgen voor een diepgaande training en begeleiding in de nieuwste

werkmethoden, bruikbare concepten en het performante online Namezzz® platform.

Namezzz®
Een virtueel HR-adviesbureau op je laptop
Met het Namezzz® expertsysteem ontwikkelde Search & Selection een state-of-the-art online platform
waarop data van kandidaten, organisaties en projecten dynamisch met elkaar interageren. Namezzz® is AVG
compatibel by design. Dit systeem stroomlijnt het hele HR-proces door minimalisatie van time-to-market,
standaardisatie, traceerbaarheid van het werkproces en optimalisatie van de feedbackstroom. Namezzz® kan
je zien als een virtueel HR-adviesbureau, waardoor je volledig mobiel kan werken. Een computer en een
internetverbinding volstaan om als Talent acquisition Manager aan de slag te gaan. Namezzz® is beschikbaar
in 3 talen (NL-FR-EN) en vormt mee de basis van het franchise partnership en je garantie voor succes.

Internationale scope
Talent kent geen grenzen
Een uitgebreid netwerk creëert volop de vraag naar internationale rekrutering, cross-border
rekruteringscampagnes, internationale job marketing en employer branding projecten. Het Namezzz®
partnership zal jouw internationaal bereik en netwerk versterken en je toelaten je klanten te volgen naar het
buitenland.

Ben je geïnteresseerd of overtuigd? Laat ons kijken hoe wij een partnership kunnen uitbouwen.
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