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Samen       zullen we           
    slagen
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Samen       zullen we           
    slagen

           Het belangrijkste in het leven 
 is niet zozeer waar je bent,
                      maar wel in welke richting je beweegt.
- Nelleke Smits, directeur Iv-Support

U zoekt een inspirerende omgeving. Een werkklimaat dat aansluit 

bij uw talenten. U zoekt de juiste houding. Nieuw elan in uw bedrijf. 

Aandacht voor persoonlijke kwaliteiten is daarbij onmisbaar. 

En de balans tussen het geleerde en willen leren. Samen met u 

creëert Iv-Support harmonie tussen deze elementen. Pas dan spreken we 

van het geslaagd samenbrengen van talent en werkomgeving.



Durven
    snoeien

Wat is uw sterkte? Aan welke kracht heeft u behoefte? 

Werkelijke resultaten worden behaald door te focussen 

op zaken die ertoe doen. Iv-Support ondersteunt daarbij. 

Weten wat men wil, wat men kan en al het overbodige achterwege laten. 

Zo ontstaan de meest sprekende vormen. 

Helemaal geënt op uw carrière en uw bedrijf of organisatie.
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      In balans         blijven
Het vinden van een passende vorm laat zich vergelijken 

met het opeenstapelen van vaardigheden. 

We kijken niet alleen naar opleiding en ervaring, 

maar nemen ook ambitie en karakter in ogenschouw. 

Iv-Support streeft naar de optimale balans. 

We houden deze balans continu in de gaten. 

Want bedrijven en mensen zijn altijd in beweging.

    Een nieuwe vinding 
        ligt ergens in het midden van een weg
niet aan het begin of het einde ervan.

      In 
   balans  blijven
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      Een 
harmonieus 

 geheel 

Een zorgvuldige afweging levert uiteindelijk alleen winnaars op. 

Ze brengt talenten verder tot bloei, 

geeft energie en staat garant voor een prettige sfeer. 

Er ontstaat een werkrelatie in harmonie. 

Mogelijk gemaakt door een scherp oog voor mensen en wensen.     Een 
harmonieus

ge heel 
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             Onvoorwaardelijk gaan voor hetgene
   waar je voor staat.
 - Annemarie Ouwerkerk, medewerkster Iv-Support



Optimale 
   combinatie 
               tussen 
      talent en bedrijf

Iv-Support koppelt talenten aan bedrijven en organisaties. 

We zijn specialist in bemiddeling van personeel 

voor de secretariële en administratieve sector. 

Grote internationaal opererende bedrijven, productie- en exportbedrijven, 

overheid en zorginstellingen behoren tot onze relatiekring. 

Naast werving & selectie, uitzenden, detacheren en outplacement, 

voert Iv-Support nationale en internationale projecten uit.

Optimale 
 combinatie 
               tussen 
             talent  en bedrijf
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