Secretary Plus Management Support:

‘Beste Werkgever 2008’
“Bij Secretary Plus
voel ik mij thuis op
de werkvloer!”
“Waardering en
wederzijds respect
zijn belangrijke
waarden bij
Secretary Plus.”

Het gaat uitstekend met ons bedrijf

We hebben een stevige positie op de arbeidsmarkt,
de uitbreiding van ons kantorennet is niet te stuiten,
het Direct Team is een succesverhaal, ons aanbod groeit
met nieuwe divisies, zoals de internationale afdeling met
native speakers, … Kortom, redenen genoeg om te vieren.
Maar de absolute topper kwam op 10 maart 2008: onze
verkiezing tot Beste Werkgever van het jaar. We namen
voor het eerst deel, en sleepten meteen de felbegeerde
titel in de wacht. Nu is het feest compleet!

Het gaat uitstekend met onze medewerkers

Supertevreden werknemers en een kwaliteitsvol
personeelsbeleid: die maken dat Secretary Plus
Management Support verkozen werd tot Beste
Werkgever 2008. Deze mooie titel hebben we te
danken aan de loyaliteit en het professionalisme van
onze medewerkers. Gedreven mensen die mee timmeren
aan de weg. Allemaal verschillend, maar toch met één
eigenschap gemeen: de passie voor hun werk. Want
zonder hun enthousiasme was dit nooit gelukt. De titel
van Beste Werkgever is een mooie erkenning van de
aandacht die
we hebben voor een kwaliteitsvol
personeelsbeleid en een goede werksfeer.
En een
opsteker voor iedereen.

Kroon op het werk

Secretary Plus Management Support is dé nummer 1 in
het selecteren, rekruteren, tewerkstellen, opleiden en
begeleiden van managementondersteunend personeel.
Onze organisatie realiseerde de voorbije jaren een sterke
groei. De titel van Beste Werkgever is de kroon op ons werk!

Bedankt collega’s!
We vieren in 2008 onze vijftiende verjaardag. En nu
hebben we nóg een reden om te vieren: de verkiezing
tot Beste Werkgever van het jaar! We kregen deze
titel door jullie, onze medewerkers. Want zonder jullie
enthousiasme was dit nooit gelukt. We zijn trots op
ons team, en blij dat jullie onze manier van werken zo
positief beoordelen. Jullie geloven in ons bedrijf, en
dat stralen jullie ook uit. We voelen elke dag opnieuw
dat jullie graag voor Secretary Plus werken. En dat
voelen onze kandidaten en klanten ook.

Werken bij de beste werkgever:
ook iets voor jou?
Secretary Plus is altijd op zoek naar nieuwe collega’s.
Maak je graag deel uit van een team gedreven en
gemotiveerde medewerkers? Stuur dan je cv naar
Annelies Vanden Broecke, HR Manager Secretary
Plus, Tervurenlaan 216, 1150 Brussel,
avandenbroecke@secretary-plus.be.
Neem ook een kijkje op www.secretary-plus.be,
rubriek ‘Werken bij Secretary Plus’.

Kom naar onze opendeurdag
Op zaterdag 19 april 2008, van 10u tot 16u,
organiseren we in al onze vestigingen een
opendeurdag. Kom gerust eens langs om
kennis te maken. Een afspraak is niet
nodig. Ben je meertalig en zoek je een
managementondersteunende baan,
vast of tijdelijk? Onze consultants helpen
je graag. Breng je cv mee, dan gaan ze
meteen aan de slag. Bovendien hebben we
voor iedereen een leuke attentie.

info@secretary-plus.be
www.secretary-plus.be

Erkenningsnummers •

“Het
managementteam
staat altijd klaar
voor iedereen.”

Secretary Plus bestaat 15 jaar in 2008.

