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wat?

Flexbureau voor personeel in het sociaal domein,
door het hele land

Professionals met passie
Werving & selectie Matching Detachering Opleiding & coaching
Payroll Projectmatige inzet van professionals Stafondersteuning
Advies over organisatie flexibele schil Second opinion

Wat we zeggen, dàt doen we ook echt
Bijvoorbeeld wachtlijsten oplossen:
• complete pool, van starters tot zeer ervaren professionals
• inwerken on the job
• kundige project- en werkbegeleiding
• ontzorgde opdrachtgever

No nonsens, geen gebakken lucht

hoe?

Wij schakelen snel, zijn flexibel en
zoeken naar creatieve oplossingen.
Maatwerk is bij ons de standaard.
Snel Flexibel Betrouwbaar Zorgvuldig Inhoudelijk deskundig
Ervaren Oprecht betrokken Bevlogen Oplossingsgericht
Transparant en open Duurzaam inzetbaar Integer

Prikkels voor professionals
• We kijken naar de persoon achter het CV.
• Vervolgens zoeken we zorgvuldig naar een passende match met een
mooie, leuke, uitdagende opdracht waar de professional blij van wordt.
• Vaak perspectief op een baan bij de opdrachtgever zelf.
• Wij snappen wat onze professionals in de praktijk tegenkomen en
nodig hebben, omdat onze stafmedewerkers praktijkervaring hebben.
• Opleiding en begeleiding voor groei en perspectief.

Persoonlijk
Overwegingen voor opdrachtgevers
• Gaat u voor goed, betrokken, betrouwbaar en echt? Dan gaan we
graag in gesprek.
• Een eerlijke prijs en/of fee.
• Onze professionals gebruiken ons vaak als ‘opstapje’ naar een vaste
baan. Geen probleem; we gunnen onze klanten de beste mensen en
onze professionals de baan waar zij blij van worden.

We spelen het spel volgens de regels
Erkend, betrouwbaar en bevoegd
• Aangesloten bij NBBU en SNA: erkend en bewezen
betrouwbaar uitzendbureau. Wij houden ons aan de
flexwet en bieden marktconforme salarissen.
• We werken samen met geaccrediteerde opleiders,
bevoegde assessors & werkbegeleiders en een erkend
EVC bureau.
• Al onze jeugdzorgprofessionals zijn SKJ-proof.

Onze kantoorhond Pippa

‘RadarPersoneel begrijpt dat goede scholing onontbeerlijk is.
Samenwerking tussen RadarPersoneel en Jeugdzorg Leert levert
gedreven en goed opgeleide Jeugdzorgwerkers op.’
Eef Verbaan – Jeugdzorg Leert/de Jeugd- en Gezinsbeschermers

‘Een samenwerkingspartner die weet wat er in het werkveld
speelt en haar dienstverlening daarop aanpast. Daardoor
betrouwbaar, flexibel en doelgericht!’
Willemijn Helmich – Directeur Veilig Thuis Gelderland Zuid

voor wie?

Wij zorgen dat we echt iets
betekenen voor de mensen
waarmee we werken.
Jeugdbescherming, jeugdzorg en jeugdhulp Veilig Thuis
Reclassering Gemeenten (Wmo, wijkteams) Woningcorporaties
Zorg- en welzijnsorganisaties Non-profit en profit

Vier maal win-win
• doelgroep geholpen
• opdrachtgever tevreden
• medewerker content
• gezonde onderneming

Problemen? Die lossen we op;
wij denken in mogelijkheden.

door wie?

RadarPersoneel is een onderdeel van de RadarGroep. We bundelen
onze expertise op het gebied van advies, leren en ontwikkelen én
personeelsdiensten tot onze gezamenlijke missie: ‘Samen meer Impact’.

Betrokken specialisten
Uitvoerende professionals (o.a. onderzoekers, generalisten, gedrags
deskundigen, Wmo- en jeugdconsulenten) Projectleiders Coördinatoren
Managers Ondersteunende functies (o.a. HR- en facilitaire medewerkers,
secretariële en administratief medewerkers)

Bevlogen, gedreven en deskundig
Ben jij een professional? Dan ben jij ons kapitaal!
Wij zijn een bureau dat jouw belangen op de eerste plaats zet.
Jouw loopbaan is ons gezamenlijke belang. Wij zijn transparant, alles
is bespreekbaar en we staan altijd voor je klaar: voorafgaand, tijdens
en zelfs nog na de opdracht! Schrijf je in via www.radarpersoneel.nl

Ons stafteam

contact?

Hoofdkantoor
RadarPersoneel | Zorg & Welzijn
Andrea Veerman, directeur, 06 2151 5571
Transistorstraat 91-13, 1322 CL Almere | T 020 214 9060
info@radarpersoneel.nl | www.radarpersoneel.nl

Vacatures?
Kijk op Radarpersoneel.nl
en schrijf je in!
Overige vestigingen
• Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam
• Marktstraat 14 A, 6114 HS Susteren

‘Dank voor de kickstart van mijn jeugdzorgcarrière. Ik heb
onwijs veel geleerd bij en van jullie en ik ben dankzij jullie
aan mijn geweldig leuke baan bij de WSG gekomen.’
Lisette

