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EU Select is een uitzendorganisatie die flexibele EU medewerkers inzet vanuit Nederland en diverse
andere EU lidstaten. Het merendeel van onze medewerkers is afkomstig uit Nederland. Ook leveren
wij mensen vanuit andere EU lidstaten. Onze kracht is onze kennis van wat er bij de opdrachtgevers
speelt. Wij selecteren zeer nauwkeurig en met veel zorg de juiste
medewerker(s) waardoor onze opdrachtgevers kunnen rekenen op uitstekende
kwaliteit, hoge productiviteit en een goede communicatie. Ook zijn wij gespeci-
aliseert in PAYROLLING,  voor meer info: www.euselectuitzendorganisatie.nl 

Ook bij een groeiende economie kan EU Select u uitstekend voorzien van
gemotiveerde medewerkers. EU Select put haar werving
en selectie uit Nederland en verschillende andere EU lid-
staten en is constant actief om nieuwe inkoopbronnen
aan te boren. 
De vergrijzing neemt toe en in de toekomst zullen we
nog meer gebruik maken van uitwisselingen  van mede-
werkers binnen de EU lidstaten. EU Select wedt niet op
1 paard maar beschikt over vele inkoopkanalen om
opdrachtgevers ook in schaarse tijden snel en betrouw-
baar te kunnen voorzien van goede medewer-
kers. 
Dat is de kracht van EU Select!
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EU Select heeft als speerpunten het voorkomen
en beperken van veel gemaakte uitzendproble-
men, niet komen van medewerkers, te laat
komen en verkeerde mensen leveren. 
Door zaken zeer goed voor te bereiden bij zowel
opdrachtgever als EU medewerkers voorkomt
EU Select vragen en onduidelijkheden achteraf!
De juiste en volledige informatie verzamelen
van onze opdrachtgevers is essentieel, vervol-
gens worden kandidaten flink aan de tand gevoeld, controleren wij of men bepaalde
vaardigheden heeft en trekken wij in de meeste gevallen ook referenties uit het 
verleden na. Zo voorkomen wij voor alle partijen teleurstellingen. 

De wijze en betrouwbaarheid van werving en selectie en de voorbereidingen hier-
omtrent  gaan voor de toekomst bepalend worden om opdrachtgevers kwaliteit en
continuïteit te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. EU Select is al voor-
bereid op de toekomst. 
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EU Select levert m.n. medewerkers voor techniek, bouw, logistiek, food, metaal, groot winkelbedrijf,
industrie en productie. Ook hebben wij een aparte divisie voor de zorg, groenvoorziening en flexibe-
le pool van kappers.  
Binnen de zorg blijven de vacatures stijgen en zal er een groot te kort ontstaan aan mensen. Middels
maatwerk en scholingstrajecten in andere EU lidstaten (o.a. Nederlandse les) kan EU Select helpen
dit tekort op te vullen met gemotiveerde EU medewerkers. Zo ook binnen groenvoorziening en plant-
soenendiensten voor gemeentes, hoveniersbedrijven en andere instellingen levert EU Select ervaren
krachten. Heeft u klussers nodig of een specialist, dan levert EU Select ook maatwerk op aanvraag.
Door onze kennis en ervaring binnen vele  branches kunt u vertrouwen op EU Select als partner. 
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EU Select is een organisatie waar eerlijkheid, betrouwbaarheid en nakomen
van afspraken hoog in het vaandel staan. Binnen het zakenleven worden
afspraken vaak niet nagekomen, belt men niet terug na belofte en durft men
zich niet open te stellen voor kritiek. EU Select besteed veel zorg aan deze
punten en doet wat zij beloofd en als we bepaalde aanvragen niet waar kun-

nen maken, zijn we daar gewoon eerlijk in.
Wij selecteren en leveren alleen de beste mede-
werkers en staan voor kwaliteit en betrouwbaar-
heid. Uiteraard werken wij volgens alle wet- en
regelgeving en zijn wij in bezit van de benodigde
certificaten en verklaringen.
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Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of
de mogelijkheden willen bespreken wat EU
Select voor u kan betekenen, neemt u dan gerust
contact met ons op om een afspraak te maken.

Wij staan graag voor u klaar. EU Select, info@euselectuitzendorganisatie.nl



Bezoekadres hoofdkantoor:
Nassausingel 3, 

6511 EV Nijmegen, 
Tel.: 024-3784777, 
Fax: 084-7422421

info@euselectuitzendorganisatie.nl, 
www.euselectuitzendorganisatie.nl


