
UITZENDEN - DETACHEREN - PAYROLL - 

WERVING & SELECTIE

DÉ DETACHEERDER VOOR 

LOGISTIEKE JOBS 



Al sinds 1991 vinden wij de juiste match tussen kandidaat en
werkgever. We staan voor kwaliteit, behulpzaamheid, persoonlijke
benadering en professionele kennis. Door onze jarenlange ervaring,
kennis en expertise én onze unieke werkwijze, mag je ons gerust
specialist noemen op het gebied van interne logistiek. Wij zijn NBBU
lid, NEN 4400-1 gecertificeerd en hebben zowel het SNA- als het
KIWA keurmerk. Met ons aanbod van diensten voorzien wij onze
opdrachtgevers in hun vraag en bieden wij uitstekend
werkgeverschap. Het stopt natuurlijk niet zomaar wanneer we een
match gevonden hebben. Van begin tot eind van het uitzendtraject
blijven wij in nauw contact met zowel onze flexkrachten als onze
opdrachtgevers. Zo zorgen we direct voor een oplossing bij vragen
of eventuele problemen. 

DIENSTEN

Dé flexibele oplossing voor tijdelijke arbeid; korte termijn
voor uiteenlopende uitdagingen.

De Logistique professional bij ons in dienst en bij u aan de
slag. 

U heeft de juiste kandidaat, wij verzorgen het
werkgeverschap. 

UITZENDEN

DETACHEREN

PAYROLL

Recruitment van het juiste talent voor uw organisatie. 
WERVING & SELECTIE

WIJ ZIJN LOGISTIQUE



Blijven ontwikkelen is een van onze belangrijkste pijlers. Door je te
blijven ontwikkelen is het mogelijk om altijd een stapje voor te zijn
op de rest. Vanuit onze eigen Logistique Academy, in nauwe
samenwerking met The Knowledge opleidingscentrum, al meer dan
30 jaar een waar begrip binnen de logistieke branche, leiden wij
onze flexkrachten op tot logistieke toppers. Zo zorgen we ervoor
dat we onze kwaliteit te allen tijde kunnen waarborgen. 

LOGISTIQUE ACADEMY

EEN GREEP UIT ONZE KLANTEN

Uniek
Daardoor kunnen we 

de perfecte match 
maken

Goed opgeleid
Altijd in het bezit van 

een logistiek 
certificaat

Kennis
Up-to-date kennis 
over veiligheid en 

logistiek.

Flexibel
Kiezen voor parttime, 
fulltime of tijdelijke 

flexkrachten.

DNA VAN ONZE KANDIDATEN

Kwaliteit
Wij werken samen 

met goed opgeleide 
flexkrachten én 

mooie bedrijven.

WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE MATCH

Behulpzaam
We helpen bij het 

zoeken naar geschikte 
vacatures of de 
perfecte match.

Persoonlijk
We blijven altijd in 
contact met elkaar, 

met de werkgever en 
de werknemer.

Kennis
Dankzij onze ervaring 

weten wij wat er 
speelt binnen de 

logistiek.



www.logistique.nl
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