VMT trends zor3

Bert den Uijl en Daphne van der Hee, DUPP: Continu investeren in relatie met arbeidsmarkt

SPECIALISATIE IN ÏI/ERVING EN
SETECTIE
Werving en selectie in de foodsector anno zor3 is een echt specialisme. Doordat de arbeidsmarkt minder transparant is
geworden en vakspecialisten schaars zijn, betekent wenring proactief op zoek gaan naar kandidaten. Over trends in de
arbeidsmarkt en de aanpak van specialist DUPP Food Recruitment.
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