Werving & selectie
Talenttekort te lijf met vast personeel

Vast of flex:

Build, buy, borrow en bridge:
vast personeel als onderdeel
van de strategie

Wat heeft jouw organisatie nodig?

Om als werkgever talenttekort tegen te gaan, is een talentstrategie van
groot belang. Door te kiezen voor een goede balans tussen bouwen, kopen,
lenen en doorplaatsen, is je organisatie voorbereid op het ontstaan van
nieuwe vaardigheden en banen. Buy, het werven van het juiste talent buiten
de organisatie, is met name interessant voor middenkaderfuncties als
supervisors, teamleiders, planners en operators. De sleutelposities die
de brug vormen tussen het strategisch kader en de operationele (flex)
medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het bedrijf blijft draaien en verder
gebracht wordt.

Door op strategische plekken te kiezen voor
vast personeel, kun je werken aan de ambitie,
groei en stabiliteit van je bedrijf. Maar in welke
functies? En hoe werf, selecteer en behoud je
die talenten? ManpowerGroup helpt je bij het
vinden van de duurzame match.
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gevallen meer binding met het bedrijf
dan flexkrachten. Door deze talenten
op sleutelposities te plaatsen, worden
het ambassadeurs van je organisatie.
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2Het is voordeliger om te investeren
in de groei en ontwikkeling van één
werknemer dan telkens nieuwe
werknemers op te leiden.

3 Vaste werknemers zijn
doorgaans meer tevreden
over hun werk dan
flexibele krachten.
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Vaker ja dan nee?
Dan kan een vaste
medewerker een goed idee zijn.
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Vaker nee dan ja?
Dan is flexibel personeel
misschien beter.

Wat heeft je bedrijf te bieden?
Als werkgever moet je echt iets moois bieden om mensen die nu al een baan
hebben, te interesseren voor jouw bedrijf. Een stevig werkgeversmerk is daarom
van groot belang. Dat betekent dat het belangrijk is de kernwaarden van je bedrijf
te kennen. En die vervolgens ook uit te kunnen dragen. Zo haal je talent niet
alleen binnen, maar kun je deze mensen ook binden aan je organisatie.
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En waarom vertrokken
oud-medewerkers?

Denk eens na over het afnemen van een assessment.
Het verhoogt de kans op een duurzame match van
50% naar 80%.
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Flexibel
werken
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TIP!
Manpower Arbeidsmarkt
Quickscan: alles over je doelgroep
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TIPS
voor een duurzame match
1

86%

Fijne
collega’s

Wat gaf bij eerdere sollicitanten
de doorslag om bij mijn bedrijf
te komen werken?

Waar staat het bedrijf over
vijf, tien en twintig jaar?

Ga niet over één nacht ijs bij
het aannemen van nieuw talent.

Vakantie/
Vrije tijd

Wat heb ik een potentiële werknemer te
bieden in de ruimste zin van het woord?

Waarom doen wij wat
we doen als bedrijf?
Wat is ons doel?

BEANT

Wat willen medewerkers?
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Wacht niet met cv’s verzamelen
tot er een vacature is.
Leg direct contact op het moment dat talent
beschikbaar is en benader ook latent werkzoekenden.
Oprechte interesse en slimme timing zal de voorkeur
voor jouw organisatie versterken.
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Blijf continu in gesprek
met je medewerkers.
Dat werkt beter dan een jaarlijks functioneringsgesprek.
Bespreek hun carrièrepad en ontwikkeling en geef
feedback direct en op de werkvloer, zodat de medewerker
er direct mee aan de slag kan.

Deze Quickscan brengt onder meer de top
10 belangrijkste factoren om te kiezen voor
een werkgever (zoals salaris, werksfeer,
werkdruk en groeimogelijkheden) in kaart.
Daarnaast geeft de Quickscan inzicht in
de vergelijkbare vacatures in de regio,
het gemiddelde salaris en het doelgroepprofiel voor de betreffende baan. Vraag de
Quickscan aan op manpower.nl/quickscan.

