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Een nieuw viertal in dienst

bij hrm-dienstverlener

Compagnon:

Erica Pijs is gestart in de

functie van consultant w&s

Hiervoor was zij werkzaam bij

Van Ee International als com-

mercieel vestigingsmanager.

Clementine van den Blink is

begonnen als consultant w&s

In haar vorige functie was zij

intercedente bij Randstad uit-

zendbureau.

Ingrid van den Hurk is gestart

als consultant w&s. Zij heeft

hiervoor ervaring opgedaan

als recruiter bij Atos Origin

en als eigenaar van een w&s-

bureau.

Pascale van Diemen is

gestart als assistent recruiter.

Voorheen heeft zij gewerkt

als commercieel medewerker,

managementassistent en pro-

jectcoördinator outplacement.

Op 1 oktober start Barbara van
der Kolff als directeur hrm
van VVAA groep bv. Ook wordt

zij lid van het management-

team. Zij was

eerder interim

nationaal hr

directeur bij

USG People,

hr directeur

IMC Holding en

werkte daarvoor

bij Cool Cat, Ikea en Artsen

zonder Grenzen.

Drs. Jilko
Andringa wordt

per 1 januari

2009 benoemd

tot algemeen

directeur van

Manpower

Nederland.

In deze functie is Andringa

verantwoordelijk voor alle

bedrijfsonderdelen met de

merknaamManpower

waarmee Manpower Inc.

op de Nederlandse markt ope-

reert.

De afgelopen vierenhalf jaar

vervulde Andringa verschil-

lende directiefuncties voor

Randstad in de Verenigde

Staten.

NIEUWE BAAN Ook van baan veranderd? Mail het, mét kleurenfoto, naar redactie@intermediairpw.nl

VACATURE VERVULD

Uit IntermediairPW, 10 juni 2008

Als KPMG een hr-adviseur zoekt, weet P&O Partner precies

wat voor persoon dit moet zijn. Toch duurt het even voordat de

juiste kandidaat zich aandient. Maar op het moment dat Cristel

Petersen zich meldt, is de zaak snel beklonken.

‘De laatste anderhalf jaar hebben wij elf of twaalf mensen bij

KPMG geplaatst. Dan weet je op een gegeven moment precies

welke mensen zij zoeken. Die ervaring heeft ook een positieve

invloed gehad op deze procedure, want de samenwerking

verliep perfect’, vertelt Patrick Dybiona van P&O Partner, spe-

cialist in het bemiddelen van vaste en tijdelijke p&o-functies.

Als Christel Petersen Dybiona belt, stelt hij haar direct voor aan

KPMG en gaat zij diezelfde middag nog op gesprek. ‘Zij is een

uitstekende kandidaat en ik heb haar onmiddellijk aangeraden.

Christel had meerdere sollicitaties lopen, dus moest er snel

gehandeld worden’, licht Dybiona toe.

En dat is gebeurd. Kort na het eerste gesprek volgde een

tweede, en binnen een paar weken was alles rond. Maar wie

denkt dat opdrachtgever en bureau dus over één nacht ijs zijn

gegaan, heeft het mis. ‘Wij hebben veel reacties op de cam-

pagne gehad en uiteindelijk drie mensen voorgesteld. KPMG

is een kritische klant; die niet zomaar iemand aanneemt. Alles

moet echt kloppen, zowel qua achtergrond als persoon’, zegt

Dybiona, die blij is met deze match tussen opdrachtgever en

kandidaat. ‘Christel was kort daarvoor bij een andere klant niet

uitgenodigd, en dat zat mij niet lekker. Ik weet namelijk dat

zij een heel enthousiast en open persoon is. Zij is slim en leer-

gierig - op een prettige, ontwapenende manier. Ik wist dat zij

perfect bij KPMG zou passen.’

Christel Petersen:

‘Het ging inderdaad heel snel. Ik kreeg een sms van Patrick dat

ik direct moest bellen. Nog dezelfde middag zat ik bij KPMG. Het

was een heel positief gesprek; het gevoel was goed en er was dui-

delijk een klik. Een paar dagen later had ik

met mijn huidige collega's uit het hr-team

en adviesmanagers van de verschillende

afdelingen gesproken, en ik moet zeggen

dat de verwachting die ik tijdens en na

deze gesprekken had, zeker is uitgekomen.

Groot pluspunt is dat mijn vorige functie

nogal solistisch was en ik nu - hoewel ik

mijn eigen toko heb - binnen een leuk team

werk.’ (AL)Christel Petersen
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