
  Vakmensen 
        hoef je minder
uit te leggen.
 ...die hebben een natuurlijke aanleg.

      mbo en hbo          talent                 met ambitie                     en ervaring        

  talent van nature



Flexkracht op hbo of 
mbo niveau op uw werkvloer.

Dat maakt in alles het verschil. 

Slimme natuurtalenten 
Talent en mentaliteit. Dat heb je van nature. Daarom zeggen we, of beter nog, 

garanderen we bij abflexkracht: kwaliteit door mentaliteit. Vertaald naar uw 

werkvloer betekent dat; 100% flexibiliteit, inzetbaarheid en 24/7 continuïteit. 

Van abflexkracht krijgt u tijdelijke of vaste mensen die van nature gewend zijn om aan 

te pakken. Flexibele vakmensen met de juiste opleiding (mbo of hbo)

 en werkervaring die ertoe doet. Slimme vakmensen die u simpelweg niet hoeft uit te 

leggen dat tijd geld is en bedrijfs- of productieprocessen geen uitstel dulden.  

Dat is kwaliteit door mentaliteit. Dat hebben ze van nature.

Ruim 40 jaar regionale flexspecialist 
24/7 flexibiliteit in de personele bezetting van bedrijven is ons specialisme. Tot grote 

tevredenheid van uw collega ondernemers in deze regio, een aantal daarvan mogen 

we al 15 jaar tot onze vaste afnemers rekenen . ‘Groen’ is van oorsprong ons domein; de 

agrarische sector. Want niets zo grillig als de natuur, omdat wat vandaag moet, nooit 

tot morgen kan wachten. Dan leer je wel wat flexibiliteit ècht betekent. abflexkrachten 

werken in uiteenlopende branches en functies; in de logistiek, groenvoorziening, 

industrie, hovenierssector, grond-, weg- en waterbouw en de agrarische sector. 

Uitzenden

Detacheren

Payrolling

Interim bedrijfsvoering

Werving & selectie

Projecten

       ervaren      

   mbo’ers die 

van aanpakken

      weten!
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Vast of flex. U wilt altijd
de beste mensen. 
Dus dan krijgt u die ook. 

Alles draait natuurlijk om het werk, mensenwerk wel te verstaan. Vast of flex, 

voor korte of langere tijd, in poolverband of (vol)continudienst. U wilt 

altijd de beste mensen. Vakmensen met de juiste opleiding, inzicht, 

aanleg en mentaliteit. Dat soort mensen zoeken en vinden we. Of het 

er nou 1, 10 of 100 moeten zijn. Ons wervingsteam kent in de regio als 

geen ander de kanalen om de beste vakmensen te vinden. We maken 

hierbij onder andere gebruik van diverse mobiliteitscentra en vacature- 

websites. De eerste ruwe selectie geschiedt op basis van het CV waarna 

geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Vervolgens wordt het CV met de opdrachtgever besproken en volgt mogelijk 

een tweede gesprek. Wel geschikt maar niet de juiste match -het blijft tenslotte 

mensenwerk waarbij  ‘de klik’ essentieel is- zoeken we vanzelfsprekend verder. 

Dat doen we zowel voor u als opdrachtgever als voor de kandidaat, want beiden 

zijn immers op zoek. abflexkracht bouwt op deze wijze continu aan een database met 

vakmensen die hier uit de regio komen. En goed om te weten;  ‘Nee’ verkopen komt in 

ons woordenboek niet voor.

   Persoonlijk en vertrouwd
 Om je werk goed te kunnen doen moet je elkaar door en door 

kennen. Bij abflexkracht investeren we veel tijd en aandacht in 

de persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers. Uw persoonlijke 

personeelscoördinator Jan Visser snapt als geen ander dat de flexbehoefte bij ieder 

bedrijf anders is, dus ook de uwe. Zijn sleutelwoord is maatwerk. Je moet elkaars taal 

spreken, de bedrijfscultuur begrijpen, bedrijfsspecifieke eisen en wensen kunnen 

vertalen om te weten aan wat voor soort vakmensen nou echt behoefte is. Jan Visser is 

een vakman, door jarenlange ervaring in veel verschillende bedrijven weet hij  

wat er op de werkvloer gebeurt en welke flexkracht nodig is.

Tijd voor een afspraak? Bel 0297 383410.  Mailen  

kan natuurlijk ook: jvisser@abflexkracht.nl

Bedrijfsleider

Allround monteur

Hovenier

Teeltspecialist

Teamleider

Kraanmachinist

Kwekerijmedewerker

  

Magazijnchef

Meewerkend voorman

Uitvoerder  



 

Konnetlaantje 10 
1435 HW Rijsenhout

Postbus 394 
1430 AJ Aalsmeer

t  0297 383 400 
f  0297 347 629

info@abflexkracht.nl 
www.abflexkracht.nl
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Werken met een  
ervaren flexspecialist
Werken met abflexkracht betekent: ● 100% flexibiliteit

● 24/7 continuïteit ● leveringsgarantie ● pro-actief

● meedenken en -doen ● meer dan 40 jaar ervaring

● gecertificeerd flexpartner ● project organisatie

● flexpool beheer & planning ● kwaliteitsgarantie  

● korte communicatielijnen ● en... altijd uw  

vaste abflexkracht contactpersoon die zorgt voor 

100% continuïteit in de relatie met u als opdrachtgever.

         vakmensen

          met natuurlijk

                 inzicht

 


