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Customer service medewerker
Financieel medewerker
Commercieel medewerker
Logistiek medewerker
Productiemedewerker

Werving en selectie op basis van talenten
In de gesprekken met onze kandidaten gaan we op zoek naar hun
talenten. Wat zijn hun drijfveren en welke talenten horen hierbij?
Deze gesprekken zijn geïnspireerd door TMA (Talent en Motivatie
Analyse). 

Onze talentwand
Wij hebben een eigen talentwand ontwikkeld, een

wand waarop alle 44 talenten te vinden zijn. De
kandidaat kiest deze zelf uit en hierover gaan we

dan in gesprek. Zo ontstaat een compleet beeld van
de kennis, vaardigheden en drijfveren. Hierdoor

kunnen wij een juiste match maken waardoor een
kandidaat en bedrijf ECHT bij elkaar passen.  

De juiste match

Wij werven kandidaten voor diverse functies. Denk hierbij onder
andere aan de volgende profielen:

Natuurlijk bespreken wij altijd met je of we jouw vacature kunnen
vervullen. Denken we dat we dat niet kunnen, zeggen we dat direct
en eerlijk. We gaan graag met je in gesprek over de wensen en
mogelijkheden. Ook helpen we je met het opstellen van een
vacaturetekst als je dat wil. 

Meer dienstverlening

Inventus houdt zich bezig met uitzenden, detacheren en
werving & selectie voor tijdelijke en vaste banen.

je bent meer dan je cv

https://inventus.nl/maak-kennis-met-onze-talentwand/
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TMA, wat is dat nou precies? Naast het matchen van kandidaten en bedrijven op basis van de TMA-werkwijze, bieden wij bij Inventus ook de
originele TMA-analyse. TMA is een afkorting voor Talent Motivatie Analyse en is bedoeld het beste uit jezelf of je werknemer te halen door
gebruik te maken van kwaliteiten en intrinsieke motivatie.

Een TMA-analyse bestaat uit het invullen van 312 meerkeuzevragen. De uitkomst beslaat een objectieve rapportage van de talenten,
competenties en capaciteiten. De TMA-radar geeft deze rapportage overzichtelijk weer en vormt zo een basis voor een nabespreking. 
Naast het in kaart brengen van de drijfveren en talenten, krijgt men ook inzicht in de intrinsieke motivatie, aanleg voor competenties,
persoonlijke voorkeur van werkomgeving en management, effectief communicatiegedrag en leer- en ontwikkelingsstijl.

Mensen hebben 22 drijfveren en 44 talenten.
Welke heeft uw medewerker?
- Het startpunt; uitleg TMA kandidaat en opdrachtgever.
- Analyse maken door kandidaat
- Resultaten analyseren door Inventus
- Terugkoppeling naar kandidaat
- Terugkoppeling naar opdrachtgever
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Talent Motivatie Analyse (TMA)

Zo is TMA een fijn hulpmiddel bij werving en selectie, individuele- en teamontwikkeling,
verbetering van de communicatie, versterken van de samenwerking, beroepskeuze,
mobiliteit en re-integratie. De TMA-basistest bepaalt de situatie van de kandidaat op dat
moment met een open blik op de toekomst. De test leidt tot een uitkomst gebaseerd op
22 drijfveren en 44 talenten. Hieruit kunnen ontwikkelingsmogelijkheden op de
werkvloer ook in kaart worden gebracht.



Inventus helpt op een ondernemende wijze
met het invullen van vacatures.

Door onze ervaring verbinden wij bedrijven
met kandidaten; op onze eigen, wijze manier.

''Persoonlijke interactie is belangrijk. Inventus weet heel
goed wat we nodig hebben op basis van de personen die

er zitten''

''Er moet altijd een goede klik zijn om een goede samenwerking
te hebben en die is er zeker.''   
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''Het is de filosofie van Inventus die mij zo
aanspreekt''



Ons ''talentconcept'' is de rode draad in iedere
dienstverlening waar wij in geloven en voor staan.

Wij hanteren korte lijnen en kunnen daardoor snel
schakelen.

Expertise in personeelsbemiddeling op het gebied van
instroom en uitstroom.

Wij doen er veel aan een duurzame vruchtbare
samenwerking op te bouwen.

Wij denken graag met je mee, ook buiten de kaders.

Voor meer dan alleen uitzenden en detacheren.

Voor al je advies en antwoorden op allerhande HR-vragen.

De pluspunten van Inventus:
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Deze talenten werken graag voor u:

klik op een foto voor meer informatie over dit talent

https://inventus.nl/over-ons/raymon/
https://inventus.nl/esther/
https://inventus.nl/lindy/
https://inventus.nl/over-ons/danielle/

