De beste partner voor talent in de agribusiness
Green Career Consult is een nationaal en internationaal opererend bureau voor recruitment en loopbaan
ontwikkeling, 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. We geven advies op maat over de verandering of voortzetting van een loopbaan, maar we zijn er ook voor kandidaten die nadenken over een carrièreswitch.
Kandidaten en opdrachtgevers kunnen bij Green Career Consult
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Career coaching
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Student coaching
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Green Career Consult
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