De beste partner voor
talent in de agribusiness
Green Career Consult is een nationaal en internationaal opererend bureau voor recruitment en
loopbaanontwikkeling, gespecialiseerd in Agri, Food en Groene Ruimte. We zijn een betrokken,
deskundige, toegewijde en resultaatgerichte sparringpartner voor opdrachtgevers en kandidaten.
Onze kandidaten zijn hoogopgeleide professionals die hun loopbaan willen ontwikkelen én succesvol
willen zijn in Agri, Food en Groene Ruimte. Met een slagvaardig team werken wij vanuit Wageningen,
“City of Life Sciences” en hebben we de afgelopen jaren aangetoond dat we op een professionele en
succesvolle wijze kandidaten en opdrachtgevers langdurig aan elkaar weten te verbinden.
Recruitment

Internationaal

Green Career Consult is gespecialiseerd in recruitment van ervaren

De Nederlandse arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw wordt

Agri, Food en Groene Ruimte professionals (bachelors en masters).

steeds internationaler. Agrarische ondernemingen of holdings

We bemiddelen met de best passende kandidaten en houden

starten wereldwijd nevenvestigingen of dochterondernemingen om

rekening met de wensen van opdrachtgevers en kandidaten bij

hun concurrentiepositie te versterken en ‘local for local’ de markt

te vervullen vacatures. Zo brengen wij een passende match tot

te benaderen. Hierdoor neemt de vraag naar gekwalificeerde en

stand! We werken onder andere voor organisaties in de volgende

gemotiveerde medewerkers uit EU-landen toe. Als internationaal

sectoren: (internationale) tuinbouw, open teelten, veehouderij,

opererend bureau hebben we veel ervaring met het bemiddelen

voedingsbedrijven en landschapsbeheer. Enkele functiegebieden

van kandidaten voor opdrachtgevers met internationale ambities en

waarvoor wij bemiddelen zijn: Marketing & Sales, (Business)

opdrachtgevers die op zoek zijn naar kandidaten die wereldwijd

development, Algemeen Management, Consultancy, Farm

ingezet willen worden. Sinds 2008 ondersteunt Green Career

management en R&D.

Consult Nederlandse en buitenlandse ondernemingen bij het
werven, ontwikkelen en begeleiden van internationaal talent.

Executive search
Ook voor functies op directie- en MT-niveau zetten wij ons
regelmatig met veel succes in. Om succesvol te kunnen zijn, moet
een directeur, MT-lid of bestuurder aansluiten bij de strategie,
organisatie, cultuur, producten of diensten én sector. En natuurlijk
ook bij de opdracht die hij of zij meekrijgt. Om ervoor te zorgen
dat we goed voorbereid deze executive search vacatures kunnen
invullen, gaan we graag het gesprek aan met organisaties en
kandidaten.

Loopbaanontwikkeling

Missie en visie

Als betrokken en ervaren partner helpen we werkgevers en

Waar staan we voor en waar gaan we voor? Onze drijfveren,

kandidaten graag verder op het gebied van loopbaanontwikkeling.

ambitie en motivatie staan beschreven in onderstaande missie

We geven advies op maat over de verandering of voortzetting

en visie:

van een loopbaan, maar we zijn er ook voor kandidaten die

-

Missie

nadenken over een carrièreswitch. Kandidaten en werkgevers

Green Career Consult wil op een kwalitatief hoog niveau

kunnen onder meer bij ons terecht voor career coaching,

werving & selectie en loopbaanontwikkeling aanbieden aan

functiegeschiktheidsbeoordeling, student coaching, loopbaan

kandidaten en opdrachtgevers die werkzaam zijn binnen Agri,

transitie of outplacement. Op verzoek kunnen wij tevens, in

Food en Groene Ruimte in Nederland of Internationaal. Wij

goede samenwerking met gerenommeerde bureaus, verschillende

willen een relevante speler zijn op de markt voor recruitment

assessments laten uitvoeren door erkende psychologen. Op

en loopbaanontwikkeling, gericht op Agri, Food en Groene

deze manier testen wij objectief en extern de geschiktheid van
kandidaten in selectieprocedures voor bepaalde functies. Onder

Ruimte, in Nederland en daarbuiten.
-

Visie

de dienst loopbaanontwikkeling bieden wij ook verschillende

Onze missie willen wij realiseren door op een integere,

vormen van coaching aan. Wij helpen kandidaten, werkgevers en

betrokken en professionele wijze te werken, waarbij het

studenten graag verder met bijvoorbeeld:

resultaat dat kandidaat en opdrachtgever voor ogen hebben

-

Career coaching

ons uitgangspunt is. Wij streven er in ons doen en laten naar

Dit is een relatief kort traject waarbij we kandidaten en/of

zowel de belangen van kandidaten als van opdrachtgevers te

werkgevers assisteren bij het verdere verloop van de loopbaan.

dienen en een kwalitatief optimale dienstverlening na te streven.

Het traject bestaat uit een competentietest, een uitgebreid

Wij willen duurzame relaties aangaan met opdrachtgevers en

intakegesprek en een vervolggesprek over het vervolg van de

kandidaten.

loopbaan.
-

Student coaching

Meer informatie?

Dit is een relatief kort traject waarbij we kandidaten en/of

Neem voor vragen, advies of meer informatie over Green Career

werkgevers assisteren bij het verdere verloop van de loopbaan.

Consult vrijblijvend contact op via: info@greencareerconsult.nl

Het traject bestaat uit een competentietest, een uitgebreid

of kijk op www.greencareerconsult.nl.

intakegesprek en een vervolggesprek over het vervolg van de
loopbaan.
-

Loopbaan transitie / Outplacement
(Nood)gedwongen op zoek naar ander werk? In drie tot zes
maanden begeleiden we kandidaten bij het accepteren van het
baanverlies, brengen we de kwaliteiten en loopbaanwensen
in kaart en begeleiden we de kandidaat bij de sollicitatie,
waarbij we gebruikmaken van ons netwerk. Het initiatief voor
een loopbaan transitie of outplacementtraject kan zowel bij
de werkgever als bij de kandidaat liggen, die het traject vaak
betaalt vanuit een verkregen ontslagvergoeding.
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