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We Find Talent en YouzQ gaan samen verder en worden YOUSEEQ
Eindhoven – 24 januari. We Find Talent | De Recruitment Specialist en YouzQ | Experts in Recruitment Services
hebben hun krachten gebundeld. De twee bedrijven gaan samen verder onder de naam YOUSEEQ. Het bureau
profileert zich als een totaaloplosser op het gebied van in-, door- en uitstroom van zowel vaste als tijdelijke
talenten.
YOUSEEQ biedt verschillende dienstverleningsconcepten aan via gespecialiseerde business units om zo haar
opdrachtgevers te ontzorgen. Dat komt samen met alle uitdagingen die het aantrekken en behouden van
medewerkers met zich meebrengt. De business units zijn: YOUSEEQ Contractmanagement, YOUSEEQ
Recruitment Services, YOUSEEQ Werving & Detachering en YOUSEEQ HR-Tooling. CFO Edwin Welner: “Onze
droom was als één organisatie in het gehele speelveld van in-, door- en uitstroom van medewerkers onze
opdrachtgevers bij te kunnen staan. Met deze fusie kunnen we dit als één partner onze opdrachtgevers
bieden”

Innovatieve partner
Naast de bestaande business units wordt YOUSEEQ gekenmerkt door innovatie en vernieuwende
dienstverleningsconcepten. CCO Marie-Nel Tompson: “Om onze opdrachtgevers ook in de toekomst als experts
te kunnen blijven adviseren en ontzorgen, moeten we als YOUSEEQ voorop blijven lopen als het gaat om alle
ontwikkelingen die in de arbeidsmarkt spelen. Die moeten we als partner van onze opdrachtgevers vertalen
naar innovatieve concepten. We zijn dan ook continu bezig om onze dienstverlening aan te passen en te
vernieuwen. Thema’s die nu bijvoorbeeld spelen zijn - talent behouden is het nieuwe recruitment - en - de rol
die HR-Analytics en Artificial Intelligenge als voorspellers gaan spelen in de strategische HR- en personeelstrategieën van organisaties.”

YOUSEEQ in de praktijk
YOUSEEQ ontzorgt en ondersteunt en vindt het juiste talent, zowel vast als tijdelijk, en helpt bij het opzetten of
herijken van het totale recruitmentproces. Voor de tijdelijke talenten zorgt YOUSEEQ ook voor de juiste
contracten die voldoen aan wet- en regelgeving. Zo worden opdrachtgevers gevrijwaard van inleenrisico's.
YOUSEEQ biedt de totaaloplossing vanuit één organisatie op het gebied van recruitment en
contractmanagement. De voordelen? Alles in beheer bij één specialistische club van experts, zonder steeds
weer af te moeten stemmen met verschillende partijen. Dat beperkt risico’s, bespaart kosten en levert
bovendien sneller resultaat op.
Het team
De directie van YOUSEEQ wordt gevormd door Edwin Welner (CFO), Helga van der Steen (CDO) en Marie-Nel
Tompson (CCO).

Over ons
Het succes van een organisatie hangt af van het aanwezige talent, de gedrevenheid én de ervaring van de
medewerkers. Elke organisatie wil dus de beste medewerkers binnen de muren halen en houden! Met onze 4
specialistische business units biedt YOUSEEQ op maat dienstverleningsconcepten aan om onze opdrachtgevers
te adviseren en bij te staan met alle hedendaagse uitdagingen die het binnenhalen én behouden van dit talent
met zich meebrengt.
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