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VAN HOOL DOET AL JAREN
BEROEP OP LINK2EUROPE
Link2Europe kan ons die arbeidskrachten leveren die we lokaal onvoldoende
vinden. De consultants van Link2Europe zijn zeer begaan met het welzijn en de
prestaties van hun uitzendkrachten bij onze onderneming.
Link2Europe verkent de Europese
arbeidsmarkt
Link2Europe is sinds 2007 dé referentie voor
het invullen van knelpuntvacatures op de
Belgische arbeidsmarkt. Rekrutering binnen
Europa gebeurt dagelijks vanuit de eigen
vestigingen in België Polen en Portugal.

Stefaan Verschoren, HR Manager bij Van
Hool getuigt: Van Hool stelt vandaag in
België ongeveer 4.000 mensen tewerk. Voor
het invullen van onze vacatures richten we
ons in de eerste plaats op de plaatselijke
arbeidsmarkt. Toch is het voor bepaalde
beroepen niet éénvoudig om snel en
voldoende geschoold personeel te vinden.
Daarom vinden we het belangrijk een beroep
te kunnen doen op een partner die ook buiten
de landsgrenzen rekruteert en een aanvulling
vormt op onze lokale rekruteringsstrategie.

Dankzij de totaalservice van Link2Europe
kunnen wij, zonder onze eigen organisatie te
veel te belasten, beroep doen op de juiste
arbeidskrachten uit Polen of Portugal die
onze eigen teams komen versterken
wanneer nodig. Dit gaat op een flexibele

manier, met zorg voor integratie op de
werkvloer.
Kwaliteit van de selectie
Pas wanneer de lokale arbeidsmarkt niet het
gewenste resultaat oplevert, wordt na intern
overleg een beroep gedaan op Link2Europe.
Het betreft hier verschillende beroepscategorieën binnen onze productie. Gaande
van bedienaars voor CNC machines tot technische arbeiders met kennis autotechniek en
ook industriële stiksters.
Van de uitzendkrachten van Link2Europe
wordt verwacht dat zij snel productief zijn
binnen de afdeling waar zij worden
tewerkgesteld. Onze productiemanagers
weten ondertussen wat ze mogen verwachten van Link2Europe-medewerkers en
zien dat integratie mogelijk is. De kandidaten
spreken immers goed Engels, aldus Stefaan
Verschoren.

Igor Van Assche, afgevaardigd bestuurder
Link2Europe: Belgische bedrijven moeten
meer beroep doen op het potentieel dat
Europese arbeidsmarkt biedt. Van zodra
onze economie aantrekt voelen de bedrijven
de tekorten op onze arbeidsmarkt onmiddellijk. Ook vanuit demografisch
standpunt is het onvermijdelijk om in de
toekomst talenten aan te trekken uit gans
Europa. Hoewel België en Vlaanderen erg
behoudsgezind blijven, zorgt Link2Europe,
dankzij de eigen native speakers, voor een
volledige integratie ook op vlak van
huisvesting.

Professioneel team
Bij Link2Europe kunnen we beroep doen op
een professioneel team met een vaste
contactpersoon, aldus Stefaan Verschoren.
Het feit dat Link2Europe als niche speler zijn
focus legt op deze activiteit maakt van hen
een duurzame partner voor het invullen van
onze knelpuntvacatures.

Deontologie en juridisch kader
Als erkend Belgisch uitzendbedrijf kan
Link2Europe, naast uitzendarbeid, ook
rekruterings- en selectiediensten aanbieden.

Link2Europe team in Puurs: vlnr.: Justyna, Sandra, Igor, Koen, Inge, Dominika.
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