Bestiert werving- en selectieland
op een eigenzinnige wijze
Het bedrijf wordt gedragen door twee pittige
dames met allebei hun eigen expertise. Wat
overeenkomt is de enorme bulk aan ervaring die
de dames van Questability/ Vioen Recruitment
bezitten. Ze zijn sinds 1998 actief binnen de
branche en sinds 2011 zijn Questability en Vioen
Recruitment samen!
Uniek aan de aanpak van Questability/ Vioen
Recruitment is dat ze businesspartners zijn
voor bedrijven. Daar waar de expertise op
recruitmentgebied ophoudt bij organisaties,
nemen de dames het over. Ze onderzoeken de
cultuur, kernwaarden en drijfveren binnen een
organisatie waardoor ze de juiste expertise
leveren. Ze leveren niet alleen de juiste kandidaten
maar denken ook mee over de toekomst van
bedrijven binnen de nieuwe wereld.
Vioen Recruitment richt zich met name op techniek,
productie en logistiek voor lager- tot middenkader
geschoold personeel. Questability richt zich
voornamelijk op kandidaten vanaf MBO+ tot
academisch niveau.

Maud Santegoets:
06 524 325 75 - maud@questability.nl

Het bedrijf anno 2015

Maud: Volgend jaar bestaat Questability 10 jaar,
in deze tien jaar is er enorm veel gebeurd. Zowel
met mijn bedrijf, met mij als persoon als met de
wereld waarin we leven. De recessie heeft veel
goeds gebracht. Het verplichtte je als ondernemer
om stappen te nemen, keuzes te maken en door
te pakken. Onze strategie is compleet veranderd,
samenwerking opzoeken, verbinden en delen is
de sleutel tot succes. Daarom ben ik heel blij met
een Compagnon als Vioen, zij vult mij en mijn
bedrijf perfect aan.
Evelien: Het unieke aan Questability/ Vioen
Recruitment is dat wij bedrijven kunnen helpen
met personele vraagstukken op ieder niveau.
We kunnen operationele mensen leveren vanuit
mijn bedrijf en het midden- en hoger kader vanuit
Questability. De organisatie waarvoor we werken
heeft maar één aanspreekpunt, dit is helder en
levert weinig verwarring op. We vinden het
belangrijk dat we mensen kunnen helpen binnen
hun loopbaan en bedrijven hun ontwikkeling en
groei mee kunnen laten maken doordat we de
juiste mensen op de juiste plaats weten te krijgen.

Evelien Vioen:
06 249 841 47 - mail@vioen.nl
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