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Aanbod

Simply Select
Het juiste talent op de juiste plaats? Onze 
HR-consulent ondersteunt jou of je 

HR-manager in het vinden van de ideale 
kandidaat voor de job.

Simply Grow
Tevreden en gemotiveerde 

leidinggevenden en werknemers zijn 
fundamenteel voor een succesvolle 

organisat ie. Wil jij dat je personeel zich 
volledig ontplooit  en gelukkig voelt  op het 
werk? Weet je niet goed hoe hieraan te 

beginnen? Laat jouw drukke agenda dit  
niet toe? Simply Select biedt HR-advies op 

maat aan!

Simply You
Wil jij als bedrijfsleider investeren in de 

tevredenheid en persoonlijke ontwikkeling 
van jezelf en je personeel? Laat je 

begeleiden door Simply Select & Grow uit  
Zottegem en haal het beste uit  je 
medewerkers naar boven met een 

individuele coaching.

SIMPLY SELECT
& GROW

Jouw HR
Business partner



HeadlineWie zijn we? Team

Onze waarden

- Vertrouwen

- Open communicat ie

- Betrokkenheid

- Posit iviteit  en werkplezier

Personeelsleden die gelukkig zijn in hun 
funct ie en bij hun werkgever, zorgen voor 

een groei van hun onderneming. Vaak zien 
bedrijven hun werknemers als kost, maar 
door onze begeleiding op maat , plukt u de 

vruchten van uw investering.

We zijn een HR-partner van A tot Z. We 

ondersteunen u bij aanwerving, coaching 
en mot ivering van uw personeelsleden.

Enerzijds zijn we als HR-adviseur een 

klankbord voor individuele werknemers, 
bedrijfsleiders of complete teams. We 
delen onze expert ise met helder 

HR-advies.

Anderzijds ondersteunen en adviseren we 

als werving-en select iebureau jouw 
HR-manager in de zoektocht naar de 
geknipte werknemer. Dit  kan vanuit  onze 

naam maar ook vanuit  jullie bedrijfsnaam. " Great things in business are
never done by  one person.

They're done by
a team of people. "

HR-partner Simply Select  & Grow in 
Zottegem werd in 2006 opgericht door 
Krist ien Van Nieuwenhove. Samen met 

haar talentvol team ondersteunt ze 
organisat ies met flexibel en oprecht 

HR-advies. Want medewerkers die groeien 
en zich gelukkig voelen op het werk zijn de 
bron van een succesvol bedrijf.

Onze services:

- HR partner van A tot Z
- Organisat ie-advies, 

funct iebeheer en 
personeelsplanning

- Assessments met impact
- Werving en select ie
- Unieke vormingen en 

opleidingen
- Individuele- en teamcoaching
- Welzijn op het werk
- Schakel(en) tussen direct ie en 

werkvloer

De drijvende krachten achter 
Simply Select  & Grow

Investeer in je 
personeelszaken met  een 
HR-partner op maat .


