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L.I.N.K. naar de Oosterweel
Beste Oosterweelverbinder,
Of u nu behoort tot de groep Lantis, Rinkonien,
TM Roco of tot één van de vele andere Belgische
bedrijven die samenwerken om van de grootste werf
van Europa een succes te maken, u zal allen te maken
hebben met de zoektocht naar de beste medewerkers
en samenwerkingsverbanden om tijdens dit 10 jaardurend project zo efficiënt mogelijk te werken binnen
de verantwoordelijkheden die u werden toegewezen.
Ongetwijfeld wordt u geconfronteerd met
buitenlandse arbeidskrachten die in uw relatie met
onderaannemers worden ingeschakeld. U vindt
niet steeds de juiste mensen via de gekende lokale
uitzendkantoren en mogelijk moet u zelf mensen
aanwerven of beslissen om bepaalde specialisten te
rekruteren die niet in België beschikbaar zijn.
Hierbij is het van belang dat dit niet alleen juridisch
correct verloopt, maar zoekt u ook naar de juiste
ondersteuning op vlak van selectie, communicatie,

huisvesting, sociaal welzijn van de buitenlandse
arbeidskrachten en een correcte verloning van en
door alle partijen.
U wordt geconfronteerd met Dimona, Limosa,
inspecties,
check-in@work,
samenwerkingsovereenkomsten,
detachering,
uitzendarbeid,
buitenlandse uitzendarbeid, … Om u daarin bij
te staan en te ondersteunen hebben wij voor de
Oosterweel onze overkoepelende organisatie L.I.N.K.
opgericht.
L.I.N.K. bundelt de expertise van vele jaren in 1
aanspreekpunt voor u als bedrijf of contactpersoon.
Sinds 2007 zijn onze bedrijven reeds actief op vlak
van internationale tewerkstelling, rekrutering en
selectie, uitzendarbeid, begeleiding en selectie
van buitenlandse (onder)aannemers, juridische
ondersteuning en alle praktische zaken waar u mee
te maken krijgt in een dergelijk project.

International Talent Solutions
• U hebt een tekort aan (technisch) of uitvoerend
personeel en wenst deze snel en flexibel in te
zetten binnen uw team.
• U wil zelf gezag en toezicht kunnen uitoefenen en
wenst dat alles zonder zorgen is geregeld via een
uitzendcontract in België.
• U zoekt een partner die niet alleen de rekrutering
en selectie op zich neemt maar ook alle
praktische zaken beheert zoals huisvesting,
opleiding, VCA certificatie en administratie
betreffende wonen en werken in België.

• Link2Europe neemt, als uitzendbedrijf, alle
zorgen weg die te maken hebben met Europese
arbeidskrachten. U krijgt 1 aanspreekpunt of
dedicated consultant voor uw project.
• Nood aan onsite aanwezigheid op de werf van uw
dedicated consultant? Hier kunnen we zeker voor
zorgen.

• U zoekt naar een partner die in de taal van de
medewerkers kan communiceren.

Permanent Recruitment
International recruitment
Nood om ook uw teams te versterken met vaste medewerkers?
Ingenieurs, projectleiders, teamleiders, calculators, IT’ers, … zullen geen gemakkelijke profielen zijn om in te
vullen vanuit de Belgische arbeidsmarkt. Ervan uitgaande dat er ook heel wat andere Europese nationaliteiten
actief zullen zijn op de werf, kan de vaste aanwerving van enkele buitenlandse managers ook een meerwaarde
zijn voor uw organisatie. Hierin kan onze specialiteit rekrutering & selectie u helpen.
• Rekrutering en selectie van hogere profielen en specialisten met onmiddellijke vaste indienstname.
• Rekrutering binnen en buiten Europa met onze eigen vestigingen en vaste partners.
• Degelijke screening en profielopname vertrekkende vanuit een hands-on mentaliteit.
• Ervaren specialisten die ook de taal van de kandidaat spreken.
• Ondersteuning in opmaak van alle nodige documenten, arbeidsvergunningen, sociale zekerheid,
huisvesting, …

Erkenningsnummer uitzendarbeid: 1353\BUC

SMART CONTRACTOR SOLUTIONS

Met Link4Projects als partner maakt u intelligent gebruik
van Europese onderaannemers.
• U hebt nog een tekort aan een aannemer met een bepaalde expertise en vindt deze niet in België.
• U wil dat uw buitenlandse onderaannemer op voorhand gescreend is
op kwaliteit en een correcte manier van werken hanteert.
• Nood aan native speakers voor de opmaak en onderhandeling van offertes,
contracten en begeleiding van bestekken?
• Nood aan bemiddeling wanneer u niet tevreden bent over de aanpak of
kwaliteit van uw onderaannemer?

Link4Projects beschikt over een portfolio aan ervaren onderaannemers uit heel Europa. Een introductie aan
de juiste partner, met de juiste expertise is snel gemaakt. Link4Projects is bovendien expert in de Belgische
regelgeving en zorgt dat elke onderaannemer hierover correct wordt ingelicht.
Toch nood aan bijsturing tijdens het project? Ook dan staat Link4Projects aan uw zijde om te communiceren en
bij te sturen waar nodig.

Professionals in Safe ty, Legal, and HR

L.I.N.K. PARTNER
Furbo legal and Training

Juridische ondersteuning en opleiding.
L.I.N.K. beschikt over een partnership met Furbo legal om u bij te staan
bij al uw vragen rond tewerkstelling, arbeidsverhoudingen tussen
hoofd- en onderaannemer, controle van de complexe regelgeving op
de werkvloer, het toetsen van contracten en overeenkomsten met de
praktijk.
Tevens beschikken we via Furbo over een heel pakket trainingen en
certificeringen die noodzakelijk kunnen zijn om aan de slag te gaan
binnen uw project. Hierbij denken we aan veiligheidstrainingen, VCA
opleidingen, cursus valbeveiliging, werken op hoogte, …
Deze trainingen kunnen gegeven worden in de verschillende
opleidingscentra van Furbo te Antwerpen, Aartselaar of Gent.

1 Aanspreekpunt voor elke opdracht
Afhankelijk van de diensten die u nodig hebt,
voorziet L.I.N.K. 1 aanspreekpunt, een one stop shop voor u als organisatie.
Neem gerust contact op ter kennismaking.

L.I.N.K. - Algemene coördinatie/advies samenwerking
Igor Van Assche, Bestuurder
igor@link2europe.be
+32 477 32 85 12

Link2Europe - International Talent Solutions
Natascha Nagels, General Manager
natascha@link2europe.be
+32 499 86 10 41
Sandra Pazdur, Sales Manager
sandra@link2europe.be
+32 479 20 62 50

Link4Projects - Smart Contractor Solutions
Ronald Goovaerts, Business development Manager
ronald@link4projects.eu
+32 476 96 97 44

Link2Europe - Permanent Recruitment
Johan Verbeeck, Business development Manager
johan.verbeeck@link2europe.be
+32 472 22 45 49

L.I.N.K. PARTNER - Furbo legal and training
Ellen Pensaert, Senior legal counsel
ellen.pensaert@furbolegal.be
+32 471 70 06 96
Maatschappelijke zetel L.I.N.K. – Link2Europe N.V.
Rijksweg 10A – 2880 Bornem
T.: 03 740 76 76 info@link2europe.be

Ornr.: BE0889 969 357

