Sinds 2010 is Invite Jobs for you, een nieuwe uitzendorganisatie, actief in Noord- en Midden-Limburg. Met kennis, kwaliteit en
vooral een persoonlijke aanpak profileert Invite zich op een heel
eigen manier.
De regio is onze specialisatie

Invite; Jobs for you!

Groeien in een krimpende markt

Invite is een jonge, dynamische uitzendorganisatie, met de nodige kennis en ervaring. Beide
oprichters, de broers Jules en Roel Faassen,
zijn namelijk al jaren actief in de uitzendbranche,
onder andere bij een regionale uitzendorganisatie en een landelijke speler. Beiden vonden het
tijd om een uitzendorganisatie met een flexibel
en persoonlijk karakter te starten, een organisatie die zich onderscheidt met een heel eigen
benadering. “We zijn overtuigd van de kracht
van een regionale, flexibele en persoonlijke aanpak.”

Snelle groei:
4 vestigingen binnen 2 jaar

In augustus 2010 was het zover en werd aan de
Parade in Venlo de eerste vestiging geopend.
In juli 2011 opende de vestiging in Reuver en
in september het Servicecenter op industrieterrein TRADE-PORT in Blerick/Venlo. En in
juli van dit jaar opende Invite alweer de vierde
vestiging binnen twee jaar, ditmaal in het centrum van Venray. Momenteel werken er tien interne (gekwalificeerde) medewerkers bij Invite.
Roel Faassen: “We kiezen bewust voor deze
plaatsen waar de landelijke organisaties juist
wegtrekken en zich alleen op de grotere steden
concentreren. Wij vinden het belangrijk dicht bij
de mensen te zitten en laagdrempelig te zijn.
Daar zijn de vestigingen, met een uitnodigende
en open uitstraling, ook op ingericht. Werkzoekenden moeten er zonder schroom binnen kunnen stappen. Weliswaar maken we gebruik van
alle moderne communicatiemiddelen, maar we
vinden daarnaast het persoonlijke contact het
belangrijkst. Dus niet alleen inschrijven via een
webformulier, maar persoonlijk op een van onze
locaties.”

Vraag en aanbod
zorgvuldig afgestemd

“Doordat onze medewerkers uit de regio komen weten ze ook wat er in de regio speelt. De
regio is dan ook onze specialisatie”, bevestigt
Jules Faassen. “Daar zijn we specifiek op gericht. We kunnen daardoor beter reageren op
allerlei ontwikkelingen en op de wensen van
onze klanten. Door goed te luisteren kunnen wij
goed invulling geven aan de wensen van zowel
opdrachtgever als werkzoekende, dat is waar
we voor staan: vraag en aanbod zorgvuldig op
elkaar afstemmen.” Voor opdrachtgevers bemiddelt Invite personeel van vmbo tot en met
hbo+ niveau, in de branches: administratief,

26 | Ondernemend Venlo

commercieel, logistiek, industrieel en techniek.
Jules Faassen: “Onze klanten kunnen we dan
ook van A tot Z van dienst zijn. Vanuit onze
veelzijdigheid kunnen we ze op een brede wijze
ondersteunen en adviseren.” Niet alleen wat uitzendkrachten betreft, geeft hij aan, maar ook
met andere diensten zoals werving en selectie,
payrolling, detachering en het uitvoeren van
testen op maat.

Kwaliteit

Naast persoonlijke aandacht is kwaliteit een
typerend kenmerk van Invite. Dat vertaalt zich
onder andere in het ABU-lidmaatschap, waar
alleen uitzendorganisaties die aan strenge criteria voldoen voor in aanmerking komen. “We
waren al drie maanden na de oprichting van
ons bedrijf ABU-lid, de snelste ooit in Nederland”, glimlacht Roel Faassen trots. Invite, zegt
hij, werkt verder CAO-conform en is NEN- en
SNA-gecertificeerd. Beide broers geven tot slot
aan dat het voordeel van verschillende vestigingen in zowel grote als kleine kernen is dat

Jules Faassen en Roel Faassen

De onderscheidende kracht van Invite:
• Persoonlijk, flexibel, snel en energiek
• Kwaliteit gekoppeld aan betrouwbaarheid
• Betrokken en gekwalificeerde medewerkers
• Altijd op zoek naar de ‘perfect match’
• Met 4 vestigingen sterk in de Regio
er een diversiteit aan mensen binnenstroomt
waardoor een uitgebreide, gekoppelde database ontstaat. “Onze vestigingen werken nauw
samen om onze opdrachtgevers in de verschillende vestigingsregio’s optimaal en snel te bedienen. We willen de komende jaren sterk blijven groeien en zijn alert op alle mogelijkheden
die zich voordoen.”

www.invitejobs.nl
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