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DOOR ONZE JARENLANGE
EXPERTISE EN SOLIDE
METHODES IN SEARCH
OP TOPNIVEAU, NATIONAAL
ÉN INTERNATIONAAL,
ZIJN WIJ ERVAN OVERTUIGD
VOOR U DE PERFECTE
MATCH TE KUNNEN MAKEN

OVER ONS TEAM
Wij zien dat de impact van de snelle veranderingen
op maatschappelijk en technologisch gebied vandaag
de dag, ontwrichtend zijn. Dit vraagt om een radicale
bedrijfstransformatie en daar zijn mensen voor nodig
die met deze veranderingen kunnen omgaan. Mensen
die kunnen schakelen en verbinden. Daar komt
crmLiNK u te hulp. Onze consultants hebben ruime
ervaring in het bedienen van bedrijven en organisaties
met de search van directeuren, hoger management,
commissarissen en toezichthouders in de private,

EXECUTIVE SEARCH

De beste match op het hoogste niveau
crmLiNK is gespecialiseerd in executive search en
oriënteert zich voortdurend op deze branche. Wij
voeren regelmatig gesprekken met sleutelfiguren
uit verschillende bedrijfstakken en met kandidaten
die zich voor een kennismaking bij ons bureau
presenteren. U kunt bij ons daarom rekenen op
een zeer goed onderlegd inzicht in de markt en een
kandidatenbestand van hoog niveau. Onze aanpak
kenmerkt zich door zorgvuldigheid, efficiëntie en

publieke en semipublieke sector.

enthousiasme.

EEN FRISSE BLIK

NON-EXECUTIVE SEARCH

Bij crmLiNK kijken we verder dan de traditionele
profielen en brengen u in contact met interessante
kandidaten. Onze aanpak kenmerkt zich door
zorgvuldigheid, efficiëntie en enthousiasme. Wij
dragen kandidaten voor die een optimale fit hebben
met het door uw organisatie gewenste functieprofiel.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond
dat divers samengestelde teams en een inclusieve
werkomgeving, zoals gelijke kansen voor mannen en
vrouwen, daadwerkelijk leiden tot betere prestaties.
Door ons brede kandidatenbestand kunnen wij u
goed bedienen wanneer u behoefte heeft aan meer
diversiteit en inclusiviteit in de boardroom. Zo helpt
u uw organisatie verder.

Toezicht met dat beetje extra

Het vinden van een nieuwe commissaris met de juiste
toegevoegde waarde voor uw raad is van wezenlijk
belang. Verandering is aan de orde van de dag
wat extra alertheid van commissarissen verlangt.
Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om toezicht
waarbij langetermijnwaardecreatie en legitimering
van de organisatie belangrijk is. In onze aanpak
houden wij hier expliciet rekening mee en bij iedere
vacature krijgen we samen met u het profiel en
de gewenste competenties scherp.

EDUCATION

Persoonlijke ontwikkeling staat voorop
Opleidingen en cursussen voor commissarissen en
toezichthouders: van oriënteren tot kiezen voor het vak.
Centraal staat de ontwikkeling van onze deelnemers.
In de programma’s zijn, naast theorie en praktijk, groei
en persoonlijke aandacht de rode draad voor zowel
docenten als participanten. Er wordt gewerkt met kleine
groepen die divers van samenstelling zijn en er is veel
ruimte voor eigen inbreng. Het aanbod gaat van Rookie
naar Basics, en groeit door naar de Update - en Grand
Courses voor de meer ervaren toezichthouders.
En de leerlijn Your life, Your rules maakt deelnemers
op een positieve manier bewust van hun verschillende
talenten. Hoe de regie te voeren over het werkzame leven
en de afhankelijkheid van werkgever of arbeidsmarkt te
verschuiven naar zichzelf.Een programma dat verrijkend
is voor elk punt in uw loopbaan!

SERVICES

Voor u en uw raad
Naast search en diverse opleidingen heeft crmLiNK
aanvullende diensten, onze Services. Voor mensen
die extra begeleiding willen bij het verder vormgeven
van hun loopbaan en voor additionele ondersteuning
van raden bij hun verdere professionalisering.

Zelfevaluaties &
Boardadvies

Executive
Coaching

Compliance
Check

Maatwerk &
Incompany
Trainingen

Bezoldingsadvies

MET BEZIELING GAAN
WE AAN DE SLAG
OM DE KENNIS
EN VAARDIGHEDEN
DIE U NODIG HEEFT
ALS PROFESSIONAL
VERDER TE ONTWIKKELEN

CONTACT
Wilt u meer weten over wat
wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons
op via info@crmlink.nl of bekijk
onze website, www.crmlink.nl.

VERRASSENDE OPLOSSINGEN
crmLiNK is opgericht om ondernemingen en
individuen bij te staan in deze tijd van grote
veranderingen: dit is the age of disruption.
De arbeidsmarkt zal in de komende jaren in
een sneltreinvaart anders georganiseerd worden.
De war for talent wordt daarmee een heel andere
strijd, zowel voor de ondernemingen (als vrager
van talent) als voor het individu (als aanbieder
van talent). crmLiNK werkt voor ondernemingen
en individuen die zich ten volle bewust zijn van
deze nieuwe wereld. crmLiNK doet niet aan ‘meer
van hetzelfde’, denkt outside the box en komt
met verrassende oplossingen.
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