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Diensten
Wij staan voor je klaar

Maak het u makkelijk,
benut onze dienstverlening

Het vinden en vasthouden van het juiste personeel kan een grote uitdaging zijn. Mogelijk dat je dit zelf al hebt 

ondervonden. Het is daarom dat Sharp and Smart zijn dienstverlening erop heeft ingericht deze zorg voor 

ondernemers weg te nemen.

Onderverdeeld in de twee primaire diensten  Uitzenden en Werving & Selectie, adviseren, ondersteunen en 

ontzorgen wij opdrachtgevers in het vinden en behouden van geschikt personeel. Het uitgangspunt is samen 

verder kijken dan de behoefte van vandaag en werken aan de samenwerking voor de toekomst.

We are Sharp and Smart

Sharp and Smart is opgericht 2010. Over de bijna tien jaar dat wij bestaan zijn wij uitgegroeid van ambitieuze 

startup tot een professionele, volwassen en ervaren HR-dienstverlener.

Verder gaan dan de match is waar wij ons van meet af aan in  onderscheiden. Opdrachtgevers en kandidaten 

omschrijven ons als betrokken, recht door zee en professioneel. Zo ook in het uitzonderlijke geval iets niet 

gaat zoals het hoort, stijgen wij boven onszelf uit.

Deze persoonlijke en zakelijke betrokkenheid wordt gevoed door onze ondernemersgeest en eigenschap 

ons echt te kunnen verplaatsen in de behoefte van de opdrachtgever en kandidaat. We bespreken daarom 

niet alleen de behoefte van vandaag maar ook de wens van morgen.
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Neem direct
contact op

Visie

Sharp and Smart heeft over de jaren geleerd dat de 

persoonlijke benadering en zakelijke betrokkenheid 

als een zeer waardevol en onderscheidend goed 

wordt gezien.

Het is dan ook niet vreemd dat wij er dagelijks hard 

aan werken deze eigenschappen na te leven. Dit 

doen wij o.a. door te luisteren voorbij de vraag, lange 

termijn visies en doelstellingen te bespreken en door 

pas echt tevreden te zijn wanneer jij dat bent.

In de basis is werving & selectie recht toe recht aan. 

Echter is iedere mens even uniek als de vraag die hij 

of zij stelt. Hoe bijzonder, uitdagend of eenvoudig 

ook, wij staan voor je klaar. 

Onze dienstverlening bestaat uit drie hoofddelen:

Uitzenden

Wij plaatsen uitzendkrachten bij de opdrachtgever 

voor zowel de korte als lange termijn.

Werving & Selectie

Bij werving en selectie plaatsen wij kandidaten 

rechtstreeks in dienst en onder contract bij de 

werkgever. De selectieprocedure is intensief en 

betrokken, waarbij er nauw wordt samengewerkt 

tussen Sharp and Smart en de klant.

Overige diensten

Bij het werven, selecteren en uitzenden van personeel 

komen uiteraard een hoop administratie, maar ook 

juridische aspecten kijken. We vertellen je hier graag 

meer over.

Wij verwijzen voor meer informatie en contact 

graag naar onze website www.sharpandsmart.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@sharpandsmart.nl of 

bel ons op 070 - 800 81 40

Sharp and Smart Recruitment Dr. Kuyperstraat 1, 2514 BA Den Haag

https://www.sharpandsmart-recruitment.nl/
https://www.sharpandsmart-recruitment.nl/

