RecruitNow is dé aanvalskreet voor bedrijven die
willen groeien
Recruitment is meest urgente succesfactor voor bedrijven
Amersfoort, 6 juli 2018 - De economie van Nederland zit in de lift. Het consumentenvertrouwen
is hersteld. Bedrijven richten zich weer op groei. Nú is de tijd om kansen te pakken. Toch dreigt
er voor ondernemers een enorme hobbel. Medewerkers vinden. Het aantal onvervulde vacatures
stijgt steeds verder. Dat zet grote druk op ondernemingen. Slaagt een bedrijf er niet in op die
verhitte arbeidsmarkt tijdig de juiste medewerkers te vinden? Dan blijft ook groei achterwege.
Werven van medewerkers is de meest urgente en bedrijfskritische succesfactor van dit moment.
En daarom lanceert RecruitNow een hernieuwd offensief op de arbeidsmarkt. Missie: bedrijven
helpen met cruciale kennis en aanpak voor het vinden van de juiste medewerkers.
Absolute urgentie
RecruitNow is de nieuwe naam van Minescape. De naamsverandering weerspiegelt het
allesoverheersende belang voor bedrijven nú de juiste medewerkers aan te trekken. Daarmee
mag geen tijd verloren gaan. Tezamen met de naamsverandering presenteert RecruitNow zich
ook met een hernieuwd design van alle bedrijfsuitingen. En met een hernieuwde focus op de
markt.
‘Als Minescape hebben we een solide reputatie opgebouwd als expert in het online recruitmentproces,’ zegt oprichter en CEO André Polderman. ‘Als RecruitNow willen wij de absolute urgentie
van succesvolle recruitment klip en klaar maken. Er is voor ondernemers echt geen tijd te
verliezen.’
RecruitNow
Groei mogelijk maken en groei realiseren is waar het voor RecruitNow om draait. Het online
recruitment-proces is voor bedrijven vaak wispelturig en ondoorzichtig. Met onvoorspelbare
resultaten die soms ook nog bitter tegenvallen. RecruitNow richt zich erop dat proces te
versimpelen en voorspelbaar te maken. Met slimme en innovatieve oplossingen die zorgen voor
overzicht, helderheid en effectiviteit.
Maar volgens COO Paul Wilkens is het besef bij ondernemers nú hun werving aan te pakken het
allerbelangrijkst. ‘Het gaat om mensen vinden op wie je kunt vertrouwen. Mensen die
vooruitkijken en oplossingen zien. Mensen die hun schouders eronder zetten.’
Over RecruitNow
RecruitNow zorgt voor overzicht, helderheid en effectiviteit bij werving. Voor klanten bouwt
RecruitNow betrouwbare oplossingen die op eenvoudige manier ondersteunen geven bij het
complexe online recruitment-proces.
Het bedrijf werd in 2003 opgericht als Minescape door André Polderman. Sindsdien groeide
Minescape uit tot 50 medewerkers. In 2017 trad Paul Wilkens toe als COO. RecruitNow is
gevestigd in Amersfoort. Klanten van RecruitNow zijn onder andere Aethon, Consolid, Luba
Uitzendbureau, Manpower, Randstad, YER en Webhelp.

