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VanMontfoort Interim & detachering richt zich op (net afgestudeerde)

jeugdprofessionals, interim managers en projectleiders in de publieke

sector. VanMontfoort biedt een stevige kwalitatieve basis wat een

grote meerwaarde is voor professionals en opdrachtgevers die zich

aan ons verbinden.

wie zijn wij? Onze ambitie, toen én nu, is dat professionals in de publieke sector hun taak

richting de burgers steeds beter gaan uitvoeren.

 

Wij richten ons niet alleen op professionals maar ook op de ontwikkeling van

organisaties. Want we vinden dat professionals hun werk pas echt goed

kunnen doen als zij werken in een gezonde organisatiecontext. Daarom

stellen we steeds de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de

professionals goed en met plezier kunnen functioneren.
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Interim & detachering

Een projectleider van VanMontfoort neemt de verantwoordelijkheid voor

de succesvolle realisatie van een project, van ontwerpfase tot afronding.

Het projectcontract wordt altijd uitgevoerd met als doel: een resultaat van

hoge kwaliteit binnen de gestelde grenzen van tijd en budget.

project-
leiding

interim
manager/
directeur

VanMontfoort ondersteunt overheid, gemeenten en bedrijven tijdens

transformatie of bij tijdelijke afwezigheid van een manager of directeur. 

Wij selecteren zorgvuldig ervaren mensen die bewezen hebben

organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij

gaan betrokkenheid bij mensen en resultaat samen.

jeugdzorg
professionals

VanMontfoort wil een brug bouwen tussen de net afgestudeerde

professional en de toenemende vraag naar goed gekwalificeerd

personeel. VanMontfoort staat voor een stabiele medewerker met lef die

kritisch kijkt en denkt. Reflectie op eigen handelen staat hierbij centraal.

VanMontfoort zorgt voor de juiste match. Wij denken mee in mogelijkheden en

oplossingen, passend bij de vraag.  

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.
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