Over Effect

EFFECT

PERSONEELSDIENSTEN

Een jonge club recruiters met ambitie. Betrouwbaar, vakbekwaam en afspraak is afspraak.
Continu focus op organisaties in de bouw en techniek, een snelle handelswijze en
persoonlijke betrokkenheid. Deze persoonlijke betrokkenheid wordt gecreëerd door lokale
aanwezigheid en werknemers met gevoel voor de Twentse kernwaarden.
Voor onze opdrachtgevers ontzorgen wij het personeelsbestand en dragen bij aan de
toekomstgroei van de organisatie. Wij werven en selecteren personeel voor uitvoerende
functies, maar ook voor kantoor- en staffuncties. Wij zijn de sparringspartner voor HRvraagstukken. Door onze branchespecialismen weten wij de juiste kandidaat voor de
organisatie te vinden.
Voor onze uitzendkrachten zijn wij de persoonlijke schakel tijdens het sollicitatie- en
werkproces. Een variërend aanbod in vacatures, goede opdrachtgevers in de buurt en
een vaste contactpersoon. We begeleiden de werkzoekende naar een passende baan mét
toekomstperspectief.
Effect Personeelsdiensten is voor onze medewerkers, met elk hun eigen specialisme en
ambitie, een motiverende werkomgeving om het werk met veel plezier, uitdaging en
succes uit te voeren.
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ONDERDEEL VAN

COVEBO
Sinds 2017 is Effect Personeelsdiensten onderdeel van Covebo Uitzendgroep. Een
internationale organisatie met vestigingen en labels in het binnen- én buitenland. Covebo
Uitzendgroep is een sterke landelijke speler in de arbeidsbemiddeling en biedt een breed
pakket aan oplossingen voor uitzendkracht en klant in de sectoren Productie en Logistiek,
Bouw en Techniek.
De samenwerking met Covebo Uitzendgroep biedt ons meerdere kansen om op onze
eigenWIJZE de beste arbeidsbemiddelaar van Twente te zijn. De overname heeft echter
geen ‘effect’ op de bedrijfsvoering. Effect Personeelsdiensten is en blijft zoals je ons kent,
met dezelfde kernwaarden en Twentse nuchterheid.
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TIJDLIJN

EFFECT PERSONEELSDIENSTEN

2009
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2011

100e medewerker

2011

Verhuisd naar Prins Hendrikstraat

Oprichting Effect Personeelsdiensten

2014

NIEUWE DOELEN, NIEUWE KANSEN!

2017

2017

2020

Onderdeel van Covebo Uitzendgroep
Afscheid oud-eigenaren

2019

Nieuwe vestigingsmanager

2019

10 jaar Effect Personeelsdiensten

Verhuisd naar de Münsterstraat

100e klant
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BRAN CHES
Effect Personeelsdiensten onderscheidt zich
door continue focus op de branches Bouw,
Techniek, Logistiek en Office. Door middel
van persoonlijk betrokkenheid en een snelle
handelswijze ontzorgen wij langdurig het
personeelsbestand van organisaties met de
perfecte matches.

BOUW
Doordat er een gespecialiseerd team
gericht op de bouw is samengesteld,
is er veel kennis van de kandidaat
en
opdrachtgever.
Dankzij
onze
vakbekwaamheid weten wij kleine tot
grote organisaties te voorzien van lokale
vakmensen.
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TECHNIEK
Het is en het wordt steeds lastiger om
aan de in techniek gespecialiseerde
vakmensen te komen. Door het uitvragen
van de wensen van zowel de opdrachtgever
als de kandidaat en de mogelijkheid om
kandidaten op te leiden, weten wij op
korte termijn voor de geschikte kandidaat
te zorgen.
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LOGISTIEK
Het hart van vele organisaties. De
logistieke processen die 24/7 doorgaan.
Een
werkomgeving
waar
hoge
productienormen worden gesteld. Om
de ploegendiensten te voorzien van de
juiste mensen, stellen we pro-actief
kandidaten voor en spelen we kort op de
bal.
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OFFICE
De belangrijke mensen op kantoor. Van
servicedesk- tot technisch administratief
medewerkers
en
accountmanagers.
Wij richten ons eveneens op middenen
hoogopgeleiden.
We
filteren
gemotiveerde en betrouwbare kandidaten
die een perfecte match zijn met de
organisatie.

KERN
CIJFERS
2019

15

INTERNE
MEDEWERKERS

175

VERSCHILLENDE
KLANTEN

500.000
UITZENDUREN

1

VESTIGING

350

UNIEKE
UITZENDKRACHTEN

Persoonlijk contact

MISSION
STATEMENT

In een maatschappij die steeds individualistischer wordt, hechten wij veel waarde aan
persoonlijk contact. Een CV zegt niet alles over de persoon achter het papiertje. Naast de
vereiste ervaring is het namelijk ook belangrijk dat de persoonlijkheid van een kandidaat
goed bij de organisatie past. De vent maakt immers de tent.

Jouw ideeën en wensen centraal
Geen enkele vacature of opdrachtgever is hetzelfde. Specifieke ideeën en wensen
staan centraal bij het vinden van de juiste kandidaat. Jouw contactpersoon bij Effect
Personeelsdiensten zal je wensen en ideeën inventariseren en adviseren waar nodig. Zo
kunnen wij goed inschatten of er een perfecte match is tussen de werkzoekende en de
opdrachtgever.

Onderscheidend vermogen
Continue bezetting met tijdelijk personeel is mooi, maar wanneer een werknemer zich door
kan ontwikkelen in -en kan binden aan de organisatie is dit nóg mooier. Samenwerking,
sociale contacten, zich thuis voelen en waardering. Belangrijke facetten voor iedere
werknemer om goed werk te kunnen leveren. Wat ons onderscheidend maakt is dat
wij onze focus leggen op structureel personeel. Toekomstperspectief is de belofte die
wij aan onze kandidaten doen. Maar eigenlijk ook aan onze opdrachtgevers. Wij geven
opdrachtgevers kosteloos de mogelijkheid om personeel na een vooraf afgestemde
periode over te nemen. Ons streven is om de perfecte match te vinden met garantie op
een langdurige samenwerking tussen zowel kandidaat en opdrachtgever, als tussen Effect
Personeelsdiensten en opdrachtgever.
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DIENSTEN
Uitzenden
De flexibele schil op personeelsgebied wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. De
dienst uitzenden is een perfect middel om in te zetten wanneer jouw organisatie behoefte
heeft aan een tijdelijke arbeidskracht. Hierbij betaal je alleen de gewerkte uren, je hebt
geen ziekterisico, je kunt snel en gemakkelijk jouw flexibele schil op -en afbouwen én je
bent geen juridisch werkgever.

Detacheren

Werving & Selectie
Direct een medewerker aan de organisatie binden? Kies dan voor Werving & Selectie. Wij
selecteren, bemiddelen en adviseren voor personeel tot HBO+. Van starters tot kandidaten
die beschikken over (ruime) werkervaring. Een perfect instrument voor posities waar
schaarste in is. Wij bieden een totaalpakket op maat dat naadloos in elke situatie past.

HR vraagstukken
Hulp bij overige HR-vraagstukken? In samenwerking met enkele externe arbeidsjuristen
kunnen wij onze relaties informeren op gebied van personeelsvraagstukken. Deze expertise
bieden wij gratis aan. Wij zijn de sparringpartner voor HR-zaken.

Opleidingscentrum
Wij hebben kennis en focus op de arbeidsmarkt en spelen in op de veranderingen in
vraag en aanbod. Om het personeelsbestand te blijven ontzorgen en bij te dragen aan de
toekomstgroei laten wij gemotiveerde en geschikte mensen opleiden dan wel omscholen.
Daarnaast bieden wij medewerkers die wij bemiddelen vakgerichte opleidingen en
cursussen aan. De medewerker kan zich op deze manier verder specialiseren. De kosten
hiervoor nemen wij geheel of gedeeltelijk over.

Detachering kan op projectbasis waarbij specifieke kennis en ervaring een vereiste is. We
sluiten met de medewerker een overeenkomst voor de duur van het project. Ook wanneer
er schaarste op de arbeidsmarkt is, is een detacheringscontract aantrekkelijker dan een
contract op uitzendbasis. Een kosteloze overname na de afgesproken inleentermijn
behoort tot de mogelijkheden.
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Online Recruitment
Er zijn oneindig veel vacatures, maar wat nu als precies dát er in staat waar een actief en
latent werkzoekende naar opzoek is? Wij beschikken over tools om de perfecte en vooral
unieke vacature te (her)schrijven om de kandidaat te laten solliciteren.

MARKETING

Daarnaast zetten we de vacature breed uit op de vacaturebanken, onze website en
socialmediakanalen. Ook promoten wij deze vacatures om meer bereik te genereren en
onder de aandacht te komen bij de juiste doelgroep. Dus geen verspilling, maar een
kwalitatief goede kandidaat!

Video & Fotografie
Om je toekomstige werknemer een goede indruk te geven van de functie en van de
organisatie, breng je een huidige werknemer op de werkvloer in beeld die vertelt over het
bedrijf, de werkzaamheden én heel belangrijk: de werksfeer. Beeld zegt meer dan 1000
woorden. Met video & fotografie trek je de aandacht en ben je onderscheidend.
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HOE GAAN WE TE WERK?
Wij plannen samen een datum in om te gaan
filmen en / of foto’s te maken op locatie.
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Wij schrijven een script uit, gebaseerd op de
vacature en leggen dit aan je voor.

We komen langs om te filmen en / of foto’s te
maken op de afgesproken datum.
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1
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Wij monteren de video en na akkoord delen
en promoten we de video en / of foto’s via
onze socialmediakanalen en website.

Wij leveren snel een passende uitzendkracht!
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EU
INTERNATIONALE

WERVING

Het verschil in vraag en aanbod in het aantal vacatures en werkzoekenden verschuift. Het
tekort aan gespecialiseerde vakmensen (in Nederland) breidt zich steeds verder uit over de
sectoren in de Bouw en Techniek. Daarom zetten wij dat stapje extra en gaan verder waar
anderen stoppen! De kwaliteit is voor ons belangrijker dan nationaliteit. Daarom richten wij
ons ook gedeeltelijk op de internationale werving. Dankzij de samenwerking met Covebo
Almelo, dat zich uitsluitend richt op het bemiddelen van Europese vaklieden in de Bouw
en Techniek, kunnen wij onze opdrachtgevers een totaalpakket bieden en voorzien van
vakmensen.
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