de juiste expert

BK ingenieurs

op de juiste plek

is een bemiddelingsbureau met een groot bereik voor het tijdelijk of
op projectbasis plaatsen van management-, directie- en specialistische functies en juristen op het gebied van bouw, milieu, ruimtelijke
ordening en afval- en reststoffen.

de juiste expert op de juiste plek
BK interim & legal is een
bemiddelingsbureau met een groot
bereik voor het tijdelijk of op projectbasis
plaatsen van management-, directie- en
specialistische functies op het gebied van
bouw, milieu, ruimtelijke ordening, afvalen reststoffen. Daarnaast verlenen onze
juristen ondersteuning aan bedrijven die
geconfronteerd worden met bestuurlijke of
strafrechtelijke handhaving. BK interim &
legal kiest voor een persoonlijke benadering
van vraagstukken op het gebied van tijdelijke
personele voorzieningen.

De beste mensen voor u

BK interim & legal heeft een uitgebreid
netwerk van managers, juristen en
professionals die tot de top van hun
werkveld gerekend mogen worden. Stuk
voor stuk intrinsiek gemotiveerde, prettige
en scherpe vakmensen die naast actuele
kennis en vaardigheden ook enthousiasme
en dynamiek meebrengen. Die doorgaan
waar anderen afhaken. Wij kennen hen
persoonlijk en weten wat zij kunnen. Ook hún
persoonlijke netwerk is voor ons een bron om
de beste kandidaat te vinden.

Objectief en betrokken

Per vacature selecteren wij meerdere
kandidaten, om een evenwichtige,
onafhankelijke keuze mogelijk te maken.
Kandidaten met hart voor de opdracht én
de context. Tijdens interim-opdrachten blijft
BK interim & legal op de achtergrond steeds
beschikbaar als vraagbaak bij specialistische
vraagstukken.

No cure, no pay

Na een vakkundig selectieproces stellen
wij mensen voor die ervaren zijn in hun
vakgebied en voor een bepaalde of
onbepaalde periode kunnen worden ingezet.
Onze inzet en dienstverlening zijn tot aan
het moment van opdracht op basis van no
cure no pay, daarna betaalt u alleen de door
onze kandidaat daadwerkelijk gewerkte
uren. Alle overige zaken vallen onder de
verantwoording van BK interim & legal.
Overname van een kandidaat is uiteraard
bespreekbaar.

BK ingenieurs is een landelijk werkend
en onafhankelijk ingenieursbureau.
Wij werken nauw samen met u voor
het realiseren van concrete plannen.
Van de eerste planvorming
tot en met het civieltechnisch
bouw- en woonrijp maken van
(her)- ontwikkellocaties.
Wij stellen ons pro-actief op, zijn open
en transparant en altijd op zoek naar
de meest optimale oplossing.
Waarbij wij innovaties, nieuwe
technieken en duurzame oplossingen
koppelen aan een no-nonsense
mentaliteit voor het tijdig realiseren
van uw ambitie.
Vandaar ons motto: BK ingenieurs,
samen werken aan morgen.

Werken met inhoud, dat
spreekt ons aan

Vanuit onze kennis van de arbeidsmarkt,
de bouw en het milieu ontwikkelen wij voor
iedere vacature van een onderneming een
maatoplossing, zodat de kansen van een
vacature maximaal worden benut.

Afspraak maken
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Of hebt u
direct een vacature te vervullen? U bent altijd welkom voor een
vrijblijvende intake. Maak een afspraak met Henk Vorsteveld of
Marcel van der Knaap. Bel 088 321 2500 of stuur een e-mail naar
info@bkinterimenlegal.nl

www.bkingenieurs.nl

