
SPORTIEF ONDERNEMEN IS 
SAMENWERKEN OM TE SCOREN!

Met de hr-coach van Westland Accountancy heb jij de eerste stap op 

het gebied van personeelsbeleid en/of salarisadministratie gezet. Super, 

want hiermee heb je een goede basis gelegd voor tevreden personeel. 

Wil jij nu ook dat stapje extra zetten om jouw tevreden personeel tot 

ambassadeurs van jouw organisatie te maken? Dan stellen we je graag 

via deze manier voor aan het People team van VAMOS Support.  

Waarom wij geloven in ambassadeurschap 

voor je bedrijf? Ambassadeurschap is de 

overtreffende trap van tevredenheid. Waar 

tevreden medewerkers het eens zijn met 

de gang van zaken in de organisatie, 

zoeken ambassadeurs naar manieren 

waarop het nog beter kan. Ambassadeurs 

zetten net dat stapje extra. Ze zijn 

toegewijd, enthousiast en vooral trots op 

hun organisatie. Dat zorgt voor een sterk 

werkgeversimago, waardoor nieuwe 

werknemers graag bij jouw organisatie 

willen werken. Dát maakt het een stuk 

makkelijker om de juiste mensen te werven 

op het moment dat jij wilt groeien.     

Voor duurzame groei
VAMOS Support



Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen om 

van jouw personeel dé ambassadeurs van 

jouw organisatie te maken? Of ben je snel 

aan het groeien en druk op zoek naar 

nieuw personeel, maar kan je wel wat 

hulp gebruiken? Met de ondersteuning 

van VAMOS People kunnen wij jou helpen 

met een complete employer branding 

strategie, waardoor de juiste mensen 

jouw bedrijf binnen no-time weten te 

vinden. Daarna is het onze taak om ze 

goed in te werken en te zorgen dat zij 

jouw ambassadeurs worden.

Ready? VAMOS!

Nu je weet wie wij zijn, zijn wij razend 

benieuwd naar jou! Zin om binnenkort 

kennis te maken? Laat het ons even 

weten.

Let’s connect! 

Wat VAMOS Support op hr-gebied 
voor jou kan betekenen:

Organisatiestructuur en functiehuis

Personeelsplanning

Cultuur vraagstukken

Gesprekscyclus en feedback

Tevredenheidsonderzoek 
onder medewerkers

Gezondheid & vitaliteit  

Ontwikkeling van de medewerkers

Werving & selectie 
en employer branding

In- en uitwerktrajecten  

www.vamossupport.nl


