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“Als je doet wat je leuk vindt en waar je in gelooft, 
hoef je nooit meer te werken.”
Mahatma Ghandi
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WAT IS INSPIRATIE EN WAAR 
KOMT HET VANDAAN?
Inspiratie is ongrijpbaar en komt vaak wanneer je het 
niet zoekt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat verandering 
van omgeving - denk aan een trektocht door een ver 
land - de beste ideeën in ons boven brengt? En voor 
sommigen onder ons kan een half uurtje stofzuigen 
meer creatieve ideeën opleveren dan een nacht lang 
doorzwoegen boven dossiers.

Inspiratie is ook onmisbaar geworden voor meer plezier, 
meer passie en meer energie op het werk. Mensen willen 
zich ontplooien en hun carrière flexibel vormgeven. 
Iedereen raakt daarbij door iets anders geïnspireerd. Bij 
Primadeta raken wij vooral geïnspireerd door iemand die 
zijn werk goed doet. 

Ons werk, het succesvol “matchen” tussen de wensen 
van een kandidaat en de eisen van een opdrachtgever, 
biedt mensen een nieuw perspectief. De zoektocht 
naar een juiste match ondernemen we daarom met 
dezelfde gedrevenheid als die wij verwachten van onze 
kandidaten.

Een ding is zeker: Bevlogenheid inspireert.
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DIENSTEN VAN PRIMADETA
Primadeta biedt opdrachtgevers en werkgevers diverse 
mogelijkheden om hen bij de zoektocht naar de ideale 
kandidaat optimaal te ondersteunen.

DETACHERING
‘Tijdelijk elders laten werken’ is de vertaling die Van 
Dale aan detachering geeft. Bij detacheren gaan 
wij een arbeidsovereenkomst aan met de kandidaat. 
Daarnaast sluiten wij een opdrachtovereenkomst af 
met onze opdrachtgever. Dit kan op projectbasis of 
voor bepaalde tijd. Indien wij geen passende kandidaat 
voor u beschikbaar hebben zullen wij deze werven en 
selecteren en een passende arbeidsovereenkomst 
bieden. Wij kunnen u ook als intermediair van dienst zijn 
(zie verder in deze brochure).

WERVING & SELECTIE
Bij werving en selectie treedt de kandidaat direct in 
dienst bij de opdrachtgever. Primadeta verzorgt het 
gehele traject voorafgaand aan het dienstverband 
door nauwgezet te kijken naar welke match het beste 
voldoet. Wij werven en selecteren in opdracht de juiste 
medewerker. Bij werving en selectie brengen wij de 
opdrachtgever een bemiddelingsfee in rekening.

ASSESMENT
In sommige gevallen wenst een opdrachtgever meer 
zekerheid over de capaciteiten van een kandidaat. 
Wij kunnen dan een assessment koppelen aan de 
sollicitatieprocedure. Een assessment is een onderzoek 
waarbij langs verschillende methoden de geschiktheid 
voor een functie wordt vastgesteld. Hierbij wordt 
gekeken naar competenties, vaardigheden en 
karaktereigenschappen. De uitkomsten worden door 
ons gematcht met de oorspronkelijke functie-eisen. 
Op deze wijze blijkt aan welke functie-eisen wel en niet 
wordt voldaan.

SCHERPE TARIEVEN, 
OVERZICHTELIJKE 
PROCEDURES
Primadeta werkt met heldere afspraken en volgt voor 
iedereen overzichtelijke procedures. Primadeta biedt 
zowel kandidaten als opdrachtgevers bovendien altijd de 
meest actuele kennis en ondersteuning op het gebied van 
sociale, juridische, en fiscale vraagstukken.

De tarieven van Primadeta zijn marktconform en scherp. 
Met plezier stellen wij voor u een op maat gesneden aanpak 
en offerte samen. Hierbij streven wij naar een langdurige 
samenwerking. Niet alleen met opdrachtgevers, maar 
ook met kandidaten. Mensen met de juiste spirit houden 
wij graag voor een langere tijd in beeld. 

WIJ LATEN ONS GRAAG 
DOOR JOU INSPIREREN
Een dialoog vormt vaak een voorwaarde voor inspiratie. 
We hopen daarom dat deze brochure jou uitdaagt tot het 
aanvragen van meer informatie of het maken van een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek. Graag wisselen 
wij samen met jou vrijblijvend van gedachten over wat 
Primadeta voor jou of jouw bedrijf kan betekenen. We 
zijn ervan overtuigd dat tijdens een dergelijk gesprek de 
vonk snel overspringt.

HET GOEDE VOORBEELD
Primadeta staat voor integere arbeidsbemiddeling 
op alle niveaus. Wij hebben ons sinds de oprichting 
in 2003 gespecialiseerd in het zoeken, vinden en 
succesvol plaatsen personeel in diverse branches (o.a. 
IT, techniek, commercie, administratief)

Al onze werkzaamheden zijn erop gericht om een 
inspirerende en resultaatgerichte partner te zijn 
bij het vinden van een nieuwe baan of perspectief. 
Een onafhankelijke en succesvolle intermediair. Wij 
zien het als onze taak om te blijven innoveren en bij 
uitstek dè matchmaker te zijn tussen kandidaten en 
opdrachtgevers.

Wij zijn ervan overtuigd dat in de toenemende dynamiek 
van de samenleving ons vak steeds meer aan belang 
zal winnen. Veel mensen willen hun loopbaan flexibel 
opbouwen en inrichten. Veel bedrijven hebben dezelfde 
wens voor hun organisatie. Primadeta speelt hier op in en 
ondervangt de mogelijke risico’s.

ZOEKTOCHT NAAR 
DE JUISTE MATCH
In principe kan iedereen zich inschrijven bij Primadeta. 
Dit kan variëren van een helpdeskmedewerker tot een 
salesmanager of een directeur. Ervaring en affiniteit met 
de sectoren waarin ze hun sporen hebben verdient is 
uiteraard een belangrijk onderdeel, maar wat misschien 
nog zwaarder telt voor ons (en onze opdrachtgevers) is 
inzet en motivatie.

Primadeta staat voor werken met bezieling. Dit is onder 
meer zichtbaar in ons logo. Het is de geest van de 
bevlogen en flexibele werknemer. Mensen met spirit, die 
kennis van zaken hebben en waar je op kan bouwen. Ze 
zijn welkom bij Primadeta.  RIMADETA
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