WIE ZIJN WIJ?

www.seesingpersoneel.nl

VISIE
Seesing Personeel wil als intermediair letterlijk baanbrekend zijn in de Achterhoekse
uitzendwereld. Door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare middelen (internet,
social media, traditionele media, etc.), aangevuld met de professionaliteit en expertise van
onze intercedenten, zijn wij toonaangevend in het bieden van flexibele HR-oplossingen.

5 PIJLERS

Nuchterheid

Seesing Personeel is een
bedrijf dat de echte
Achterhoekse mentaliteit
nastreeft. Onze dienstverlening
is dan ook gestoeld op de vijf
belangrijkste pijlers waar deze
streek bekend om staat.

Doorzettingsvermogen

Betrokkenheid

Duidelijkheid

Eerlijkheid

DIENSTEN
Seesing Personeel heeft geruime kennis en ervaring op het gebied van uitzenden, detacheren en werving & selectie. Wij bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven die (tijdelijk)
mensen nodig hebben. In overleg kan dat op verschillende manieren. De uitzendkracht
komt in dienst bij Seesing Personeel en wordt uitgezonden naar de inlener. In het geval van
detachering wordt eveneens de werknemer uitgeleend aan opdrachtgever alleen heeft hij
geen uitzendovereenkomst maar een vast contract bij Seesing Personeel. In het geval dat
Seesing Personeel bemiddelt en de kandidaat komt, na het betalen van een fee, direct in
dienst van het bedrijf, spreken we over Werving & Selectie.
De mens staat centraal bij Seesing Personeel en daarom bieden we meer dan werk alleen.
We weten wat de mensen willen, waar hun talenten liggen, wat ze kunnen, welke wensen
en behoeften er leven. En dat geldt ook voor de werkgever. Het kan zijn dat in sommige gevallen verdieping gewenst is. Op het gebied van opleidingen en cursussen staan wij achter
onze uitzendkrachten en in goed overleg met de werkgever is er veel mogelijk.

Wij bedienen de sectoren:

techniek

transport

logistiek

industrie

bouw

financieel &
commercieel

zorg

ENKELE REFERENTIES
Yvonne Zegers, Svedex Binnendeuren, Varsseveld: ‘De samenwerking met
Seesing Personeel bevalt goed. We spreken dezelfde taal. Svedex is ook
een Achterhoeks bedrijf en dat werkt.’
André de Gelder, Rots Bouw, Aalten: ‘Wij schakelen Seesing Personeel in voor
alle mogelijke functies op de bouwplaats. Het prettige is dat zij altijd proberen
dezelfde mensen voor eenzelfde klus te leveren. Dat scheelt veel begeleiding
want ze weten wat we nodig hebben’.
Arno Gesink, Directeur Transportbedrijf Gesink, Zelhem: ‘Seesing is goed in
het selecteren van de juiste mensen en weet deze op de juiste plaatsen in te
zetten. Daarom werken wij vrijwel niet met andere bureaus.’
Personeelsfunctionaris Dorset Green Machinery, Aalten: ‘Wij hebben zeer
goede ervaringen met Seesing Personeel. Het is een flexibel, regionaal bureau
met mensen die verstand van zaken hebben en open en direct met ons communiceren.’
André ter Horst, Transportmanager JCL Logistics, ‘s Heerenberg: ‘Wij zijn
erg tevreden over Seesing Personeel, anders waren wij ook geen klant meer
geweest. De communicatie verloopt uitstekend en ze leveren kwaliteit tegen
een prima prijs.’
Manager Personeelszaken Morssinkhof Plastics, Lichtenvoorde: ‘Seesing
biedt een uitstekende dienstverlening, tegen een zeer net tarief. Bovendien
hebben ze goed door wat voor mensen wij zoeken en de ervaring leert dat dit
vaak andere kandidaten zijn dan die van andere bureaus.’
P. Heinen, Productiemanager Van Raam, Varsseveld: ‘Buiten het feit dat
Seesing Personeel kijkt of iemand capabel is om voor ons te werken, valt
het mij op dat ze meer dan anderen beoordelen of iemand als persoon past
binnen de organisatie. Ze bieden niet zo maar iedereen aan. Persoonlijk,
maarook als Van Raam hechten wij hier veel waarde aan.’
Nico Lensink, Vestigingsleider Te Kloeze Reiniging, Terborg:
‘Seesing Personeel kan snel schakelen, ze staan dicht bij de klant. Alles gaat
in goed overleg en door hun klantvriendelijkheid is het prettig samenwerken.
Al met al een goed team dat altijd naar een oplossing zoekt!’
Prinzen BV - Vencomatic Group, Aalten:
‘Als mijn contactpersoon er niet is, is dat geen probleem want een collega
neemt het dan naar volle tevredenheid over. De contacten zijn vriendelijk.
Seesing Personeel is ondernemend en denkt goed mee.’
Hoofd Carrosserie en Wagenbouw, Cuppers Carrosseriën, Lichtenvoorde:
‘Seesing Personeel is goed in het leveren van personeel. De ervaringen zijn
goed en de intercedenten vakkundig en aardig. Prettig zaken doen!

WAAROM KIEZEN ONZE OPDRACHTGEVERS VOOR SEESING PERSONEEL?
• Ons werkgebied bestrijkt de hele Achterhoek.
• Wij bieden flexibele HR-oplossingen op basis van: uitzenden, werving & selectie,
detacheren en opleiden.
• Wij beschikken over het SNA keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2) en zijn VCA en NBBU 		
gecertificeerd.
• Ons intercedententeam heeft meer dan 200 jaar uitzendervaring.
• Wij bieden dienstverlening op basis van de nuchtere, Achterhoekse mentaliteit.
• Wij hebben een continu aanbod van interessante vacatures.
• Wij beschikken over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.
• Wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
• Wij maken de juiste match door kennis van de markt, de bedrijven en de mensen.
• Wij hanteren korte communicatielijnen middels onze sectorspecialisten waardoor wij
		 - weinig overheadkosten hebben en dus een lagere kostprijs
		 - altijd scherpe tarieven kunnen bieden
		 - uiterst snel en flexibel kunnen schakelen met flexkracht en opdrachtgever
		 - elke opdrachtgever maatwerk kunnen leveren qua afspraken.
• Wij streven continu onze kernwaarden na: betrouwbaarheid, betrokkenheid en
bereikbaarheid.
• Wij zijn financieel gezond en onafhankelijk.
• Wij zijn trots op onze grote klantenkring met vooraanstaande, Achterhoekse bedrijven.
• Wij doen altijd een persoonlijke intake en hebben aandacht voor elke kandidaat.
De mens staat bij ons altijd centraal.
• Seesing Personeel biedt meer dan werk: opleidingen, vervoer, sollicitatietips etc.
Heeft u een vraag aan één van onze medewerkers? Bel dan 0544 - 35 37 39.
Contactgegevens Seesing Personeel
Rembrandtplein 8, 7131 EJ Lichtenvoorde
Havenstraat 1, 7005 AG Doetinchem
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur

Uitzenden
Werving & selectie
Detacheren
Opleiden

