
  

  

  

Flex Profecta Bouwservice is 

een bemiddelingsbureau voor 

uitzendkrachten en zzp´ers, 

waarbij kwaliteit en continuïteit 

belangrijk is voor onze 

opdrachtgever. 

Flex Profecta Bouwservice is kleinschalig maar 

overzichtelijk (en dus veel aandacht) als het gaat 

om zzp bemiddeling en opdrachten in het 

werkveld. Wij kiezen voor kwaliteit en continuïteit 

voor onze opdrachtgevers en zzp´ers. Bovendien is 

betrouwbaarheid en commitment met onze 

opdrachtgevers en zzp ‘ers de sleutelwoorden voor 

ons succes. 

 

De meer waarden van Flex Profecta is dat wij 

transparant en eerlijk zijn over onze werkwijze, 

waarbij vooraf alles duidelijk moet zijn voor een 

goede bemiddeling naar onze opdrachtgevers.   

Neem dan contact op.  

Dit kan via verschillende (online) kanalen. 

Contactgegevens 

Telefoon: 026 – 785 45 53 

E-mail: info@flexprofecta.nl  

Web: www.flexprofecta.nl  

De toekomst is onvoorspelbaar. Op 

personeelsgebied beslissingen nemen over het 

verlengen van een tijdelijk contract, over het 

omzetten van een tijdelijk contract in een vast 

dienstverband of zelfs over het ontslaan van 

personeel is killing. 

Bedenk eens wat het voor u zou kunnen 

betekenen als uw onderneming minder risico’s 

zou hoeven te lopen op personeelsgebied; u 

kunt de medewerker aan het werk houden op 

basis van flexibele inzet. 

Vooruitgang in werk! 

Flex Profecta 

Flex Profecta Partnership, 

voor en door ondernemers. 

UW 

BETROUWBARE 

PARTNER IN DE 

ARBEIDSMARKT 
BENT U KLAAR OM 

MET ONS SAMEN 

TE WERKEN? 
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Just visit our Kiosk Booth at the first level of Bleuc Corporation Building and get ready for an intial interview. 

Op zoek naar werk? 

Wij bieden u een 

baan dat bij u past! 

Kom gerust naar onze vestiging in Duiven op 

de eerste verdieping en maak je klaar voor een 

intakegesprek. 

 

ONZE MISSIE 

Flex Profecta is een uitzendbureau dat staat 

voor gecontroleerde en gewaarborgde 

kwaliteit. Flex Profecta weet veel van de 

mensen die zij aanbiedt en is daardoor in staat 

om heel gericht gemotiveerde mensen te 

leveren. 

Flex Profecta heeft als missie om de ideale 

schakel en sparringpartner tussen werkgever 

en werknemer te zijn. Met het intensieve 

sparren bereikt Flex Profecta de ideale match 

waardoor werkgever en werknemer beter aan 

de verwachtingen voldoen. Flex Profecta staat 

voor duurzaamheid en benaderd werkgevers 

altijd met gerichte kandidaten. 

WIE WIJ ZIJN? Onze services 

Over ons 

 

Wij zijn een uitzendbureau gevestigd in 

Duiven. Onze visie is om voor zowel 

werknemer als werkgever een passende match 

te vinden. 

Dat is onze belofte! 

• Bereikbaarheid 

• Communicatie 

• Ontzorgen 

• Personeelsvraagstukken 

• Wetgeving 

 

• Aangesloten bij de brancheorganisatie ABU 

• Betrouwbare partner 

• Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerk(st)ers 

• Goede prijs-kwaliteit verhouding 


