
Selectie van de geschikte kandidaten door een 
zorgvuldige screening op kennis, ervaring en motivatie en 
voorstelling aan de klant voor verdere interviews

Rapportage van al deze stappen en acties, kort op de bal 
en transparant.

Een professioneel assessment van de eind kandidaat

Administratieve begeleiding van de nieuwe 
werknemer en de werkgever op gebied van regelgeving  
(bijvoorbeeld bij de aanvraag van een Single Permit), van 
contractondertekening tot tewerkstelling en integratie 
binnen België en binnen uw bedrijf 

Integratie van taaltraining in dit traject is altijd een optie

hogeropgeleide bediendeprofielen – technische specialisten – managers – experts

INTERNATIONAL RECRUITMENT AND SELECTION

Waarom
Knelpuntvacatures en internationale functies invullen blijft voor vele ondernemingen in 
België een uitdaging. De vijver is te klein, het aantal lokale afgestudeerden is te laag, de vraag 
van bedrijven is te groot en de “War for Talent” zorgt niet voor duurzame oplossingen. 

Sinds 2007 bouwde Link2Europe uitgebreide expertise op in de internationale werving van 
arbeiders-uitzendkrachten voor knelpuntberoepen, voornamelijk uit Oost-en Zuid-Europa. De 
dienstverlening wordt nu uitgebreid met rekrutering in vast dienstverband van gespecialiseerde, 
technische en hoogopgeleide profielen uit het buitenland. De Vlaamse regering maakt het 
immers sinds 2019 mogelijk om op een versnelde manier ook werkkrachten uit niet- EU landen 
aan te werven, met het oog op langdurige tewerkstelling.

Link2Europe begeleidt zo zijn Belgische klanten bij de werving van gemotiveerd talent uit 
Europa en van over heel de wereld. Dit gekoppeld aan een doorgedreven support van de 
kandidaten voor hun integratie, administratie en huisvesting voor de opstart in hun nieuwe job,  
zodat de werknemer zonder zorgen vanaf de eerste dag inzetbaar is.

Wij mikken hier voornamelijk -maar niet exclusief- op volgende profielen: ingenieurs, technische 
specialisten (maintenance),  experten (R&D, calculators, kwaliteitsprofielen, tekenaar-
ontwerpers…), kader- en managementprofielen in productie, bouw en logistiek. Uit het ons 
vertrouwde Oost- en Zuid-Europa, maar ook uit Oekraïne, de Balkanlanden, Brazilië, Nigeria….

Hoe

Link2Europe neemt na een grondige functieanalyse binnen de 
organisatiecontext volgende stappen:

Rekrutering

• In samenwerking met onze internationale recruitment 
partners  

• Advertenties op internationale en lokale jobsites, 
waaronder onze eigen “Work in Belgium” site  
www.link2europe.eu  

• Mailings en online campagnes  via diverse social media 
(LinkedIn, Facebook) 

• Deelname aan jobbeurzen in  
verschillende regio’s 

• Databasesearch   

• Headhunting 

• Campus recruitment 

• …



Testimonial: Peter Wyckaert - HR Director Geldof (Engicon)

“Wij hebben de voorbije periode een positieve samenwerking gehad met de mensen van Link2europe in het kader van onze zoektocht naar 
extra buitenlandse manpower binnen onze afdelingen Project, Tender en Site management. 

Mijn contactpersoon bereidde elk dossier grondig voor: hij voerde een degelijke on-site bevraging uit in verband met het te verwachten 
takenpakket. Ook nam hij de tijd om voeling te krijgen met de waarden, de cultuur en de beleving binnen ons bedrijf. 

De profielen die hij doorstuurde  waren stuk voor stuk interessante kandidaten die functie-inhoudelijk perfect voldeden aan de vooropgestelde 
criteria. 

Ik ontving op geregelde tijdstip de nodige feedback over de evolutie van elk dossier.  De proactieve aanpak, de nuchterheid van handelen en 
de sterke communicatie stemmen mij positief.”

Wie 
De teams van Link2Europe in België, Polen en Portugal en van ruim 20 buitenlandse partners bestaan uit ervaren 

rekruteringsconsultants en supportmedewerkers.

We doen hiervoor beroep op de expertise van Johan Verbeeck,  business partner binnen de afdeling International Recruitment 
and Selection. Bij de start van een nieuwe opdracht is hij het eerste contact voor zowel de klant als kandidaten. Johan is 
inmiddels 2 jaar actief bij Link2Europe als manager voor onze buitenlandse rekruteringsagentschappen. Hij heeft een ruime 
ervaring in rekrutering en selectie bij bekende Belgische kantoren en 30 jaar expertise in uiteenlopende bedrijfstakken en 
functies, in binnen- en buitenland.

M: +32 472 22 45 49    -    johan.verbeeck@link2europe.be    -    www.link2europe.eu

Wilt u kennismaken met onze dienstverlening?
Heeft u interesse om uw knelpuntvacatures in te vullen door in de internationale vijver te vissen? 
Neem dan contact op met Link2Europe!

Link2Europe - Rijksweg 10A – 2880 Bornem


