
T A L E N T      S E A R C H 

Faring vindt talent, gegarandeerd
partner in talent search en talent management



Het succes van uw organisatie is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw medewerkers. Want alleen 
met de juiste talenten bent u in staat uw organisatiedoelen te realiseren. Wanneer u de juiste talenten 
eenmaal in dienst heeft is het voor uw succes van uw organisatie van belang dat zij zich verder  
ontwikkelen. 

Faring helpt u bij het werven van de juiste medewerkers. Wij vinden voor u de beste talenten die de 
markt te bieden heeft. Gegarandeerd. Waar ook ter wereld. Bovendien ondersteunen wij u in de  
ontwikkeling van uw medewerkers.

Voor meer informatie over Faring neemt u contact op via telefoonnumer 040 250 12 20 of per e-mail     
via info@faring.nl. 

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

 

                            - Uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van  
                               talentrecruitment en talentmanagement 

                            -  Helder en transparant werving- en selectieproces 

                            -  Garantietermijn van 6 maanden

Faring biedt

Uw partner voor succes

                  Succes ontstaat in een inspirerende omgeving.



Iedere organisatie kent haar eigen uitdagingen. Ondersteuning op het gebied van werving, selectie en  
talentmanagement is daarom altijd maatwerk. Faring begrijpt dat.

International search
Zijn de juiste professionals niet te vinden in Nederland? Faring bezit een wereldwijd netwerk waarvan zij 
gebruik kan maken bij het vinden van het juiste talent voor uw organisatie. Bovendien vindt Faring niet             
alleen uw nieuwe kandidaat, maar zorgt er ook voor dat alle zaken eromheen goed geregeld zijn. Uw       
nieuwe medewerker hoeft zich geen zorgen te maken over wettelijke bepalingen en zaken met betrekking 
tot emigratie, dit neemt Faring namelijk volledig uit handen.

Heeft uw organisatie internationale vestigingen, maar onvoldoende kennis van de lokale arbeidsmarkt?     
Faring heeft een netwerk van zestig partners wereldwijd en kent al haar lokale partners persoonlijk.               
Zo heeft u één contactpersoon, maar wél toegang tot de hele wereld. 

Talent Search & Selectie
Wenst u ondersteuning bij het vinden van geschikte kandidaten? Faring zoekt naar de beste talenten die     
de markt te bieden heeft. Faring vergroot de kans op het vinden van geschikte talenten doordat we  
gebruikmaken van ‘direct search’. Dit betekent dat we niet alleen afwachten tot het juiste talent zich bij ons 
meldt maar ook op zoek gaan naar talenten die zich nog niet actief op de arbeidsmarkt bewegen.

Talentmanagement
Wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van uw medewerkers?   
Talent dat gevonden wordt door Faring ontwikkelen wij bijvoorbeeld door middel van coaching en  
on-boarding. Maar uiteraard kunnen we u ook helpen met de ontwikkeling van uw andere  
medewerkers. Dit doen wij op pragmatische wijze door middel van training, coaching of het afnemen van 
een (ontwikkel) assessment.

Dienstverlening die bij u past
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