Website ‘DEP WORKS Office & Management Support’ vernieuwd
Een vernieuwd ontwerp, eenvoudiger
navigeren en verbeterde toegang tot onze
vacatures en verschillende business units.
Vooral voor kandidaten en werkgevers die
op zoek zijn naar specifieke informatie.
Wat nog meer? Een directe doorklik naar
bijvoorbeeld ‘DEP WORKS Project & Bouw
Support’ en ‘DEP WORKS Digital Office”.
Een verbetering van vindbaarheid van specifieke onderdelen voor bezoekers van de website.
"Wij vonden het de hoogste tijd om onze website www.depworks.nl te vernieuwen", aldus
Elzo de Groot, Partner bij DEP WORKS, "maar niet alles is nieuw. Veel van de content is
hetzelfde gebleven en kan gevonden worden onder de vertrouwde buttons en tabbladen."

Verdere ontwikkeling ‘DEP WORKS Digital Office’
‘DEP WORKS Digital Office’ heeft nu ook een zogenoemd
"responsive design". Dit betekent dat ongeacht wat wordt
gebruikt om online te gaan; een pc, laptop, tablet of
smartphone, de website van ‘DEP WORKS Digital Office’
zich aanpast aan het gebruikte schermformat. We maken
het flexmedewerkers hiermee nog gemakkelijker om urendeclaraties in te voeren waar en wanneer zij maar willen.
De door ons zelf ontwikkelde software van ‘DEP WORKS Digital Office’ is in het afgelopen
jaar binnen DEP WORKS veelvuldig getest, gebruikt en verbeterd waardoor het inmiddels
ook al onder licentie als "white lable" voor branchegenoten en andere personeel intensieve
bedrijven en instanies door DEP WORKS en partner bedrijf TAB WORLD in de markt is gezet.

Nieuwe business unit ‘DEP WORKS Project & Bouw Support’
Na een intensieve voorbereiding en hard
werken is het dan zover. Een nieuwe
business unit met een nieuwe website
‘DEP WORKS Project & Bouw Support’. En
daar zijn wij trots op! De website laat zien
wat er binnen deze business unit speelt.

.

We willen vooruit en we zijn praktisch
overzicht. Helder en duidelijk met prachtiingesteld. Neem bijvoorbeeld het vacature
overzicht of het overzicht van projecten met werken waarbinnen DEP WORKS erg actief is.
Wij nodigen je van harte uit deze website (www.depworkspbs.nl) te bezoeken. Natuurlijk
vernemen wij graag wat je ervan vindt en of je informatie toegevoegd zou willen hebben.

DEP WORKS BV ● Hessenbergweg 109-119 ● 1101 BS Amsterdam ● T: +31 20 63 60 500 ● info@depworks.nl
www.depworks.nl ● NL02 RABO 0313 4231 21 ● KvK: 32118482 Amsterdam ● BTW nr. NL8170.41.692B01
1

DEP WORKS Recruitment bestaat 10 jaar!
‘DEP WORKS Recruitment’ groeit door, ontwikkelt bijzondere (online) recruitment diensten,
ontving in 2009 en 2010
de prestigieuze FD-gazellen Award, stond in 2011
in de finale van de
Ondernemings verkiezing
Noord Holland en groeit
inmiddels, na een dip in
2014 harder dan ooit
tevoren door. Alweer 10
jaar. Dat groeien hebben
wij niet alleen gedaan!
Dat hebben wij ten eerste
te danken aan onze mede
werkers en flex-medewekers die ons team in de
afgelopen jaren hebben
versterkt. Daarnaast hebben wij het feit dat wij
nu 10 jaar kunnen vieren
natuurlijk te danken aan
de fantastisch leuke sanenwerking met alle contactpersonen bij opdracht
gevers. Dank dus aan iedereen voor deze prachtige en boeiende tien jaar! Wij kijken er met veel plezier op terug!

DEP WORKS Recruitment - een steeds sterker merk
DEP WORKS was al lid van branchevereniging ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen),
NEN 4400-1 gecertificeerd en ingeschreven in het SNA register (keurmerk Stichting
Normering Arbeid). In 2016 hebben wij DEP WORKS ook VCU laten certificeren. Iets wat
volledig aansluit op ons streven om een steeds professionelere partner te worden.
Met ‘DEP WORKS Office & Management Support’ bemiddelen wij met succes al tien jaar
professionals met een management support achtergrond. De combinatie van deze ervaring,
onze kennis van cao’s, wet- en regelgeving, het hebben van bovengenoemde keumerken en
certificeringen en de ondersteunende software van ‘DEP WORKS Digital Office’ maakt van
ons inmiddels ook een zeer professionele partner voor diensten als ZZP-bemiddeling, RPOdienstverlening (Recruitment Proces Outsourcing), Payroll (DEP WORKS Payroll Plus) en
andere HR- en salaris administratief ondersteunende diensten. Wij helpen je graag verder!

DEP WORKS Recruitment - interne vacatures
DEP WORKS Recruitment groeit. En die groei kunnen wij alleen maar in goede banen leiden
met een professioneel team van gedreven en gepassioneerde collega’s. Daarom zijn wij op
dit moment voor de business units DEP WORKS Office & Management Support (OMS) en
DEP WORKS Project & Bouw Support (PBS) op zoek naar professionele, ondernemende en
enthousiaste collega’s met een passie voor ons vakgebied voor de volgende posities:

Accountmanager BPS

Consultant OMS

Recruiter PBS
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