
LaRock Werkt is gespecialiseerd in werving & selectie van vast
personeel. Dankzij onze expertise en uitgebreid netwerk kunnen
wij snel geschikte kandidaten aanleveren. 

Wij werven kandidaten op MBO-, HBO-, en WO-werk- en
denkniveau voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. 
Van Financieel tot Techniek en van Sales tot Logistiek. 

Wij richten ons met name op bemiddeling in vaste functies. Dit
doen wij door het gehele werving- en selectieproces van u uit
handen nemen.

LaRock Werkt gaat voor de perfecte match. Om dit te kunnen
realiseren maken we gebruik van een uitgebreide competentietool
(ACT® Match). 

'no cure no pay'
Alle kosten zijn voor onze rekening. Wij brengen pas een fee in
rekening als een door LaRock Werkt aangedragen kandidaat bij u
in dienst treedt. De fee bedraagt een percentage van het totale
brutojaarsalaris dat de kandidaat toekomt.
Hebben wij  geen geschikte kandidaat voor u kunnen
vinden? Wij  brengen u dan niets in rekening.

LaRock Werkt
ACT® Match
Voor een succesvolle match

Steengoed in
arbeidsbemiddeling

'Uitgebreid inzicht in de competenties en

eigenschappen van de kandidaat'



ACT® Match

LaRock Werkt heeft een eigen gecertificeerde ACT®
specialist in huis. Onze specialist is opgeleid om de
uitkomsten van de ACT®- meting te interpreteren en
hierover met de kandidaat in gesprek te gaan. 
De uitkomsten van de ACT®- meting bespreken wij ook
met u.
Zo helpen wij u om het potentieel van de kandidaat
inzichtelijk te maken.

Doet u zelf het wervingsproces? Dit is een
tijdrovende en mede daardoor een kostbare klus.
Met ACT® Match helpen wij u op effectieve wijze de
beste match tussen kandidaat en organisatie te
maken. De rest van het wervingsproces laten we
dan weer gewoon aan u over. 

Wilt u gebruik maken van ACT® Match maar de rest
van het wervingstraject zelf doen? Neem dan
contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken.

Ook als u zelf het
wervingsproces doet

Een eigen ACT®

Match specialist

Wij vinden het belangrijk dat kandidaten niet alleen goed in het
gevraagde profiel passen maar ook qua persoonlijkheid een goede
match zijn met uw bedrijf en het team.

Wij bieden daarom altijd standaard de ACT® Match tool aan tijdens
het wervingsproces. 

ACT staat voor 'Analytical Competence Tool' en geeft inzicht in de
competenties van de kandidaat. En dat niet alleen, ACT® laat ook
zien of de kandidaat werkelijk vanuit zijn innerlijk voldoening krijgt
bij het inzetten van zijn competenties. Dit geeft een goed beeld
van de persoonlijkheid van de kandidaat.

Wij bieden standaard de ACT® Match tool aan tijdens
het wervingsproces wanneer er wordt gekozen voor een
werving- en selectietraject via LaRock Werkt.

Waarom? Wij zijn van mening dat wij met ACT® Match
een nog betere match kunnen maken.

Ook bij eventuele doorstoom van huidige medewerkers
binnen uw organisatie is ACT® Match van meerwaarde
en staan we u graag bij.

Voor wie?



Hoe het werkt

Welke competenties iemand laat zien, en of deze ook van nature bij de
kandidaat passen.
Competenties waar de kandidaaat goed in is maar die zijn aangeleerd. Deze
aangepaste competenties vervormen wanneer de kandidaat onder druk komt
te staan.
Competenties die de kandidaat (nog) niet heeft ontwikkeld, maar die mogelijk
wel goed bij de kandidaat passen.

Met behulp van een korte door ons opgestelde vragenlijst gaan we samen met u
bekijken wat naast het bestaande functieprofiel de competenties zijn die voor u
het meest belangrijk zijn.

De ACT®- meting die bij de kandidaat wordt uitgezet vormt de basis voor de
ACT® Match. De kandidaat kan de meting in 12 minuten online doen. 

De uitkomst van de ACT®- meting bij de kandidaat houden we naast het
opgestelde functieprofiel van uw organisatie. Hieruit komt naar voren in hoeverre
de kandidaat matcht met dit profiel.

Het resultaat
Het resultaat van ACT® Match is een rapportage die inzicht geeft in de natuurlijke
kwaliteiten, het lerend vermogen en de reactie van de kandidaat in stressvolle
situaties.

Uitkomsten ACT®- meting

Het doel van het inzetten van ACT® Match is om te weten in hoeverre de
kandidaat aansluit op het door u opgestelde functieprofiel en hoe u optimaal
gebruik kunt maken van het potentieel van de kandidaat. 
LaRock Werkt helpt graag om dit potentieel voor u inzichtelijk te maken!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer over ACT® Match
en wat we voor u kunnen betekenen.
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