FlexxNext is uw partner
op het gebied van
personeelsvraagstukken

Omdat arbeidsbemiddeling altijd moet aansluiten op uw wensen, kennen wij, FlexxNext,
een veelzijdige dienstverlening; bestaande uit
detachering, werving en selectie, payrolling en
incompany services.
Wij garanderen innovatieve oplossingen en een
betrouwbare lange termijn samenwerking.
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FlexxNext biedt haar diensten aan in het
uitzenden, detacheren, werven en selecteren,
payrolling en incompany services, zodat wij in uw
totale personeelsbehoefte kunnen voorzien.

Wat kunnen wij voor u
betekenen?
Vraag en aanbod veranderen
FlexxNext weet als geen ander dat de markt
continu veranderd. Dit vraagt een nieuwe manier
van werken, waarin het inzetten van (tijdelijk)
personeel een oplossing kan zijn.
Wij zijn gespecialiseerd in het zoeken van de
optimale mix van vast en tijdelijk personeel.
Daarnaast zorgen wij ook voor de huisvesting en
vervoer van ons personeel.
FlexxNext onderscheidt zich door onze nauwe
samenwerking met Oost- en Centraal-Europa,
waar wij een groot deel van ons personeel werven
en opleiden.

‘FlexxNext
works
4 you!‘
Hands on mentaliteit
FlexxNext doet. We zijn nuchter en werken hard.
We zijn 24/7 bereikbaar. We bieden praktische
oplossingen en FlexxNext handelt. Dat is hoe wij
in de markt staan. Handelen en oplossen zit in de
wortels van ons bedrijf.
Onze producten en services
Inmiddels hebben wij onze naam gevestigd
bij grote spelers op de arbeidsmarkt, waar
wij van magazijn medewerkers tot technisch
personeel (constructie, ijzerwerkers en lassers),
en van hotelkamerschoonmakers tot schilders
detacheren.

Wij zetten ons graag voor u in.

Wat anderen zeggen
‘Waar andere uitzendbureaus moeite hebben
met het vinden van (tijdelijk) personeel, komt
FlexxNext met een oplossing én het leveren van
mensen’ - F vd B. Executive Warehouse
‘FlexxNext is een betrouwbare partner; ze zijn
24/7 bereikbaar én dat werkt!’
– E. J. Partner –
Steigerbouw
We vertellen u graag wie we zijn en wat we voor
u kunnen doen. Wilt u ons daadwerkelijk leren
kennen?
Onze jobcoaches horen graag van u,
Wim van Gils +31 (0) 6 3410 51 03
Ruud Reniers: +31 (0) 6 1463 85 11

