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Annemieke van Ginkel en Judith Rosenboom, Nutri-akt: social media belangrijk hulpmiddel

LINK NAAR TALENT
In werving en selectie zijn social media belangrijk geworden, zeker met de ﬂexibilisering en internationalisering van de
arbeidsmarkt en de beperkte beschikbaarheid van bepaalde specialisten. Nutri-akt zet die media in om talenten te
vinden. En het herkennen en selecteren van talenten blijft onveranderd het specialisme van het bureau.

Dankzij netwerken op sociale media zijn
hoger opgeleiden makkelijker te bereiken
voor vacatures en tijdelijke opdrachten,
zowel nationaal als internationaal. Annemieke van Ginkel en Judith Rosenboom van
Nutri-akt maken hier dankbaar gebruik van.
“Dit is een enorme kans. Er gaat een wereld
van kandidaten open via Facebook, LinkedIn
en Twitter”, zegt directeur en eigenaar Van
Ginkel.
Nutri-akt richt zich op werving en selectie
van hoger opgeleiden in de food, technologie, voeding en gezondheid. Bedrijven en
organisaties hebben met nieuwe media zelf
ook makkelijker toegang tot kandidaten.
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