
Persbericht 

Be Well Zorgprofessionals opent vestiging in Veldhoven 

Veldhoven, 28 februari 2018. Be Well Zorgprofessionals met passie! 

Be well heeft in februari de deuren geopend van een nieuwe vestiging in Veldhoven. Hierdoor 
kunnen we onze Noord-Brabantse klanten nog beter ontzorgen! 

Ons enthousiast en gemotiveerd Be Well team in Veldhoven heeft passie voor de zorg. Manager John 
Wolfs en recruiter Marinka Roijen vormen de kern van dit team. Een team dat uit eigen ervaring 
weet wat er allemaal bij het invullen van functies binnen de zorg komt kijken. Ons team verbindt de 
arbeidsmarkt met de zorgsector. We staan altijd klaar om op tijd, de juiste zorgprofessional aan u 
voor te kunnen stellen. We wachten niet op het moment dat er een vacature ontstaat, maar zoeken 
proactief naar talent. Met behulp van een talentbase brengen we u razendsnel in contact met 
gemotiveerde zorgprofessionals. In deze talentbase worden opleiding en ervaring, maar ook 
persoonlijke wensen van onze kandidaten zorgvuldig vastgelegd. Net als hun employability, 
competenties en persoonlijkheidsprofiel. Die maken we met behulp van assessments inzichtelijk. Het 
zijn deze complete persoonsprofielen, die de basis vormen voor de zoektocht naar een geschikte 
tijdelijke of vaste nieuwe functie. Wij garanderen een perfecte match tussen uw wensprofiel en onze 
kandidaten. 

Wij detacheren hoogopgeleide, ervaren medewerkers voor tijdelijke functies of opdrachten. Wij 
bemiddelen zelfstandige managers en specialisten voor de zorg en welzijnssector en wij bieden een 
oplossing voor de invulling van uw vacatures. 

Be Well Zorgprofessionals heeft uitgebreide ervaring in het detacheren van zorgprofessionals bij 
gerenommeerde zorgbedrijven en biedt een uitstekende kwaliteit tegen concurrerende tarieven. Be 
Well bemiddelt onder andere klinisch en GZ psychologen, psychiaters, artsen, 
gedragswetenschappers, verpleegkundigen op hbo-niveau, zorgmanagers, WMO consulenten en 
beleidsmedewerkers voor zorgverleners en gemeenten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Be Well Zorgprofessionals, Provinciale weg 44, 5503 HG Veldhoven, telefoon 040-3333002, 
info@bewellprofs.nl. Of kijk op www.bewellprofs.nl. 

 

 

 

 


