
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.

Onze kracht? We communiceren duidelijk, schakelen snel en
zijn doortastend met een positieve instelling.

'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
Steengoed in arbeidsbemiddeling

Over ons



Wat kunt u van ons verwachten

We investeren continue in ons netwerk van beschikbare en potentiële
kandidaten. We plaatsen vacatures op onze eigen website, maken gebruik van
vacaturesites als Monsterboard en Indeed en maken gebruik van onze eigen
database met ingeschreven kandidaten. 

Wij nodigen kandidaten altijd uit op ons kantoor voor een intakegesprek.

Na de uitgebreide voorselectie stellen wij de best passende kandidaten aan u
voor. Ons doel is om meerdere kandidaten voor te stellen zodat u een keuze heeft
uit verschillende profielen. De kandidaten zijn altijd op de hoogte dat ze door ons
worden voorgesteld. 

De kandidaten stellen wij aan u voor met een uitgebreide profielschets. In de
profielschets vatten we het CV samen en vertellen we meer over de persoon
achter de kandidaat en hoe de kandidaat op ons overkomt. Ook vermelden we
zaken als salarisindicatie, opzegtermijn en beschikbaarheid.

Als de kandidaat geschikt wordt bevonden stroomlijnen wij de verdere procedure.
Wij stemmen data en tijden af voor de gesprekken met uw bedrijf.

Standaard bieden wij u ook de ACT® Match tool aan nadat u het eerste gesprek
met de kandidaat heeft gehad en enthousiast bent over de kandidaat. Meer
informatie over de ACT® Match tool kunt u lezen in onze brochure 'LaRock Werkt,
ACT® Match, voor een succesvolle match'. 

We vinden flexibiliteit belangrijk. Het is daarom ook mogelijk om een kandidaat
eerst voor 3 of 6 maanden op detacheringsbasis in dienst te nemen.

Ons werkgebied

Evaluatie en
contact

Wij vinden het belangrijk dat alle partijen tevreden zijn.
Is het wervingstraject naar wens verlopen of waren er
zaken die we beter anders hadden kunnen doen? Wij
horen het graag.
Na de plaatsing houden we contact met u en de
kandidaat. We komen graag langs om uw nieuwe
medewerker in levende lijve bij u aan het werk te zien.

LaRock Werkt is gevestigd in Roelofarendsveen en
werkt al veel samen met bedrijven uit de regio Kaag
en Braassem, Haarlemmermeer, Leiden en Alphen
aan den Rijn.
We kennen de regio, begrijpen de mensen en de
werkmentaliteit van de regio en kunnen dus als
geen ander de juiste mensen voor uw bedrijf
selecteren. 



Wat onze opdrachtgevers 

van ons vinden

"LaRock Werkt verdiept zich goed in de klant en weet vaak al snel kandidaten aan
te bieden die niet alleen goed in het profiel passen, maar ook qua persoonlijkheid
een goede match zijn. LaRock Werkt voelt voor ons als verlengstuk van onze
organisatie op het gebied van werving en selectie."

Erwin van Ruiten, Directie Ruiten Foodpack

"Vanaf de eerste kennismaking ontstond er een prima samenwerking. Korte lijnen
en persoonlijk contact zorgen voor een goede klik."

Rob Opdam, HR manager Ploeg Kozijnen

"Aan LaRock Werkt kunnen wij onze vacatures toevertrouwen. Ze willen eerst de
bedrijfscultuur leren kennen, zodat ze de passende kandidaten kunnen aandragen. 

Mirjam Roodenburg, Eigenaar Loonbedrijf Roodenburg

"LaRock Werkt weet goed in te schatten wie er goed bij onze organisatie past en
stellen kandidaten vol enthousiasme voor. Ze houden gedurende het traject
continue contact met de kandidaat en ons als potentieel werkgever. Tijdens de
eerste kennismaking hebben ze ons bedrijf bezocht en de sfeer geproefd om zich zo
goed mogelijk in te kunnen leven en dit over te brengen naar hun kandidaten. Een
plezierige en professionele organisatie."

Alex van den Berg, Hoofd Verkoop BEGE aandrijftechniek

No cure, no pay Jarenlange ervaring Persoonlijk contact



Sotaweg 134-c, 2371 GH Roelofarendsveen
info@larockwerkt.nl
www.larockwerkt.nl

KVK 70091455
BTW NL001979925B36

Meer weten?

Bel ons, mail ons, of loop gewoon bij ons binnen.
 We vertellen u graag wie we zijn en wat we voor u kunnen
betekenen.

Bel of e-mail ons

Didi Roks - Arbeidsbemiddelaar | Eigenaar
Marleen Rietbroek - Arbeidsbemiddelaar
Robert-Jan Roks - ACT® Match specialist     

06 21 80 82 25      didi@larockwerkt.nl
06 15 49 27 34      marleen@larockwerkt.nl
06 21 55 42 32      robert-jan@larockwerkt.nl

Bezoek ons

Sotaweg 134c
2371 GH Roelofarendsveen

E-mail ons

info@larockwerkt.nl


