
FOX Mens & Organisatie is dé regionale specialist op het gebied van technische arbeidsbemiddeling (instroom, door-
stroom én uitstroom). Mensen met passie vormen volgens FOX het kloppend hart van iedere succesvolle organisatie. 
FOX zoekt nadrukkelijk naar optimale en lange termijn matches, zodat kandidaten direct bij de werkgever in dienst 
kunnen treden. FOX koppelt het CV, de karakter eigenschappen en competenties van de kandidaat, aan de cultuur en 
visie van de organisatie. Benieuwd wat FOX Mens en Organisatie voor uw organisatie kan betekenen? 

Recruitment
Op zoek naar gemotiveerde werknemers met passie? Wij adviseren op strategisch en operationeel niveau over 
gespecialiseerd vaktechnisch personeel. Onze visie is dat  mensen hun competenties succesvol kunnen inzet-
ten in een uitdagende functie. Wij voegen onze technische expertise graag toe aan uw HRM- werkzaamheden.

Training
Met meer overtuiging en uitstraling communiceren, betere prestaties behalen of leidinggeven? Wij verzorgen 
trainingen die erop gericht zijn uw competenties, of dat van uw (commerciële) team, te vergroten zodat zij met 
meer daadkracht hun functie kunnen uitoefenen.  De praktische trainingen worden op maat samengesteld.

Coaching
Personal- en business coaching zijn erop gericht kracht en talent te mobiliseren en te ontwikkelen aan de hand 
van persoonlijke- en/of bedrijfsdoelstellingen. Coaching helpt mentale blokkades, negatieve overtuigingen weg 
te nemen. U zult uw doelstellingen realiseren en uw persoonlijke effectiviteit verbeteren. 
                                                                        

Loopbaanadvies                                                                                                                                          
Een betere inzet van uw medewerkers leidt direct tot hogere prestaties van de organisatie. Sparren over het 
(dis)functioneren of ontwikkelen van werknemers? Zij worden door onze loopbaancoach begeleid middels een 
passend loopbaantraject en krijgen nieuwe inzichten die leiden tot professionele verbeteringen. 

Outplacement                                                                                                                                          
Door een verstoorde relatie, reorganisatie, onvoldoende doorgroeimogelijkheden of onwerkbare situatie is 
wellicht afscheid nemen van een werknemer onafwendbaar of gewenst. Wij herstellen het energie niveau, 
creëren nieuw draagvlak en plaveien het pad naar een uitdagende functie in een andere werkomgeving.

FOX Mens & Organisatie
Langetaam 1
3155 TE Maasland

Tel: 010 – 59 170 15
info@foxmo.nl
www.FOXMensOrganisatie.nl

Wij gaan graag voor u aan de slag! 
Neem contact op voor meer informatie over uw specifieke situatie of vraag.


