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WERVING EN SELECTIE

Op 1 november opende Flexibility Limburg een nieuwe vestiging in Roermond. 
Accountmanager Anouk Hendriks vertelt waarom zij en haar team een 

verschil gaan maken in Midden- en Noord-Limburg. “Wij geloven dat focus en 
vertrouwen de sleutels zijn tot succes in de recruitmentwereld.”

De groeiende personeelsvraag van organi-
saties in Midden- en Noord-Limburg zorgt 
voor de behoefte aan een nieuwe fysieke plek 
waar recruiters en kandidaten met elkaar 
in gesprek kunnen. Flexibility Limburg is al 
sinds 2012 gevestigd op Maastricht-Airport, 
maar kiest nu dus voor een fysieke locatie 
in Roermond. “Werving en selectie vindt in 
toenemende mate online plaats”, legt Anouk 
Hendriks uit. “Flexibility Limburg is er 
echter rotsvast van overtuigd dat een fysieke 
ontmoeting en een diepgaand gesprek on-
misbaar zijn. De meerwaarde van recruiters 
zit in het persoonlijke contact, doorvragen 
en kandidaten echt leren kennen.”

MEERWAARDE ZIT IN PERSOONLIJK 
CONTACT
De nieuwe vestiging van Flexibility Limburg 
zit in het Ondernemersplein Limburg aan 
de Steegstraat 5 in Roermond. Anouk: “We 
maken nu niet alleen impact in Roermond, 
maar door de ligging vlak bij uitvalswegen, 
kunnen we de vestiging ook gebruiken als 
uitvalsbasis voor Venlo en omgeving.”

VREEMDE TALEN STEEDS 
BELANGRIJKER
Flexibility Limburg richt zich op office 
vacatures en daarbinnen op meertalige 
kandidaten. “Inmiddels is bij gemiddeld 1 
op de 4 vacatures het spreken van meer dan 
één vreemde taal een vereiste. Dat is niet zo 
vreemd, want grenzen vervagen en door digi-
talisering ligt de wereld binnen handbereik”, 
stelt Anouk. Het beheersen van vreemde 
talen wordt daardoor steeds belangrijker, 
zeker in een exportland als Nederland. “Het 
aantal bedrijven met een internationale 
afzetmarkt groeit hard. Denk maar aan al die 
logistieke ondernemingen die de afgelopen 
jaren in Midden- en Noord-Limburg zijn 
neergestreken.”

FOCUS IS DE SLEUTEL TOT SUCCES
Juist die specialisatie zorgt voor de groei van 
Flexibility Limburg. Recruiters die kiezen 
voor een niche hebben de toekomst, denkt 
Anouk. “Wij geloven dat focus de sleutel is 
tot succes op de arbeidsmarkt. Omdat wij 
ons richten op een compacte markt voegen 

wij écht toegevoegde waarde toe. We hoeven 
niet voor iedere vacature aan een hele 
nieuwe zoektocht te beginnen. We hebben 
vaak al meteen een geschikte kandidaat op 
het oog. Dat kan alleen als je de markt door 
en door kent.”

OP ZOEK NAAR VERDIEPING
Alle teamleden van Flexibility Limburg in 
Roermond hebben een verleden bij een 
landelijke uitzendorganisatie. “Samen als 
team hebben wij inderdaad meer dan 50 
jaar ervaring, dus we beheersen het vak en 
weten hoe we een succesvolle match tot 
stand brengen. De reden dat we bij Flexibility 
Limburg zijn gaan werken, is omdat we 
verdieping zochten en meer ruimte om zelf 
beslissingen te nemen en lokaal te onderne-
men. Dat geldt trouwens voor alle collega’s 
bij Flexibility Limburg, ook in de vestiging 
op Maastricht-Airport. We hebben allemaal 
bewust de keuze voor verdieping en meer 
ondernemerschap gemaakt.”

www.flexibilitylimburg.nl
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KOPPELING NAAR AL JE 
SOCIALE MEDIA-UITINGEN

Bent u het toonaangevende makelaarskantoor met een 
mooi woningaanbod en uitstekende service? Wij bie-
den u de mogelijkheid om met Makelaars.media onder 
de aandacht te komen bij het door u gewenste postco-
degebied. Stel zelf eenvoudig uw magazine samen op 
basis van actuele redactionele content, geselecteerde 
panden (verkocht en/of niet verkocht) en creëer een 
optimale presentatie van uw kantoor. 
 
De verspreiding van uw woonmagazine geschiedt op 
basis van huis aan huis verspreiding door Axender. 
U hoeft alleen het gewenste postcodegebied door 
te geven. Ook is het mogelijk om (mits op tijd) extra 
exemplaren te bestellen voor bijvoorbeeld op kantoor 
of deelname aan een beurs.
 
Heeft u wensen op maat? Wij kunnen diverse aan-
vullende producten en diensten bieden. Denk aan 

extra pagina's bovenop de standaard omvang van 16 
pagina's, een banner op de website, een afwijkende 
lay-out of extra promotiemateriaal zoals posters, flyers, 
banners, tuinborden of brochures. Onze eigen stu-
dio en IT-afdeling kunnen zelfs een compleet nieuwe 
huisstijl en bijbehorende website voor u ontwikkelen. 
Ook hebben wij met onze 16 zakelijke en consumenten 
tijdschriften veel publiciteitsmogelijkheden bij verschil-
lende doelgroepen. 

Wij komen graag bij u langs om de diverse mogelijkhe-
den te bespreken!

Voor meer informatie: Aysun Mahubessy-Saruhan,  
T: 024-3732585, e-mail: sales@makelaars.media
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