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Wat kunnen wij
vandaag voor u
betekenen?

Samenwerken
om te groeien!

WAT KU NNEN W IJ
VO OR U B ET EK EN EN ?
Werving & Selectie
Callega Klantcontact Recruitment
is gespecialiseerd in het werven
van callcenter- en klantcontact
medewerkers. Wij zijn uitsluitend
actief in deze sector, waardoor
wij volledige focus hebben op
het werven en selecteren van de
beste callcenter- en klantcontact
medewerkers.
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Wij zijn gespecialiseerd in
het werven voor alle soorten
klantcontactfuncties, van sales
tot webcare, van klantenservice
tot leadgeneratie. Vanuit onze
database met meer dan 6000
beschikbare ervaren medewerkers
bedienen wij onze opdrachtgevers
in heel Nederland.
Door onze wervingsprocessen
volledig online in te richten,
zijn wij in staat om snel en
efficiënt kandidaten te werven
voor uw openstaande vacature.
Dit is ook mogelijk op basis
van no cure, no pay, uniek in
de recruitmentwereld. Graag
vertellen wij u daar meer over in
een persoonlijk gesprek.

‘’Vanuit onze database
met meer dan 6000
beschikbare ervaren
medewerkers bedienen
wij onze opdrachtgevers
in heel Nederland’’

7 voordelen van Callega
Klantcontact Recruitment:

1

Volledige focus op de klantcontactsector
Hierdoor weten wij wat u zoekt en kunnen we snel
inspelen op de vraag naar personeel.
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No cure, no pay
U betaalt pas als u zeker weet dat u de juiste
medewerker heeft aangenomen.
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Grote database
6000 ervaren medewerkers in onze database
die snel beschikbaar zijn voor uw vacature.
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Altijd dezelfde contactpersoon
U heeft altijd dezelfde contactpersoon in ons bedrijf,
wel zo prettig!
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Unieke wervingskanalen
Wij vinden medewerkers via onze eigen,
unieke wervingskanalen.
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Landelijke dekking
Wij kunnen landelijk klantcontact
medewerkers werven en selecteren.
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Spoedwerving
Snel opschalen? Dat kan!
Binnen één werkdag stellen we kandidaten voor!

WAT ZEGGEN
O N ZE C ALLEGA’ S ?
“Nog steeds kan
ik met al mijn
vragen terecht
bij Callega”
Joey, 21 jaar
Assen
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“In mijn zoektocht naar een leuke nieuwe baan,
ben ik bij Callega Klantcontact Recruitment op de
website terecht gekomen. Ik zag een leuke vacature als
callcenter medewerker voor een bekend telecombedrijf
in Assen. Het leek mij erg uitdagend en ik besloot te
solliciteren. Binnen één werkdag werd ik gebeld door
een recruiter van Callega Klantcontact Recruitment.
Na een leuk en interessant intakegesprek, kreeg ik
een uitgebreide email met nogmaals alle informatie
over de vacature, zodat ik erover na kon denken. De
volgende dag werd ik opnieuw gebeld en werden al
mijn vragen geduldig beantwoord.
Ik ben vervolgens op gesprek geweest bij het callcenter
en kreeg te horen dat ik ben aangenomen! Direct
daarna ontving ik een email van Callega Klantcontact
Recruitment met felicitaties en zij wensten mij veel
succes in mijn nieuwe baan. Dat heb ik ontzettend
gewaardeerd. Nog steeds kan ik met al mijn vragen
terecht bij Callega Klantcontact Recruitment. Een
absolute aanrader voor iedereen die een baan zoekt
als callcentermedewerker!”

Wij zijn o.a. actief in het bemiddelen van
personeel voor onderstaande functies:
Callcentermedewerker Inbound Sales
Klantenservice Medewerker
Callcentermedewerker Outbound
Webcare Medewerker
Incasso Medewerker
Callcenter Medewerker Leadgeneratie
Medewerker Receptie
Callcenter Medewerker Reserveringen
Callcenter Medewerker Fondsenwerving
Callcenter Medewerker Verzekeringen
Accountmanager Binnendienst
Supervisor Callcenter
Teamleider Callcenter
Callcenter Manager

Samenwerken om te groeien!
Callega Klantcontact Recruitment wil graag samen
met opdrachtgevers verder groeien! Wij zien onze
opdrachtgevers dan ook niet als klanten, maar
als businesspartners. Waarom? Omdat wij ervan
overtuigd zijn dat wij elkaar kunnen versterken.
U wilt als ondernemer of HR verantwoordelijke
graag uw vacatures vervuld zien zodat uw bedrijf
verder kan groeien. Niet ingevulde vacatures
belemmeren de groei, nietwaar? En dat is precies
waar wij u graag mee willen ondersteunen!
U weet zeker dat u personeel aangeboden
krijgt die precies in de functie past, vanwege
onze ervaring en expertise in het werven van
klantcontactmedewerkers. Dit scheelt u veel tijd.
Tijd en energie die u kunt steken in het verder
laten groeien van uw onderneming. Omdat wij
kunnen werken op basis van no cure, no pay, levert
een samenwerking met Callega Klantcontact
Recruitment u zeker groei op!

De vier stappen voor een succesvolle samenwerking:

1

Neem contact met ons op!
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Wij zijn bereikbaar op (085) 016 16 18
of via info@callega.nl. We plannen
graag een vrijblijvend gesprek in, om de
mogelijkheden voor een samenwerking
te bespreken.
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Wij gaan aan de slag!
Vacatureteksten schrijven, online wervingscampagnes opzetten, intakegesprekken,
referentiechecks, wij doen alles zodat u alleen
geschikte kandidaten voor de functie krijgt
voorgesteld.

Nog vragen?
Wij staan voor u klaar!

De kandidaat komt op gesprek
U nodigt onze voorgestelde kandidaten uit
voor een sollicitatiegesprek op uw kantoor.
U beslist welke kandidaat u aanneemt voor
de vacature.
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Uw bedrijf groeit met
de juiste medewerkers!
U kunt weer groeien als bedrijf dankzij
gekwalificeerd personeel, wat met plezier
naar het werk gaat!

