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Expertise
Wij denken met onze klanten mee op strategisch en tactisch
niveau. Door 20 jaar ervaring met MKB ondernemers kennen wij
het kunstje. 

Cooster Executive Search is de strategische partner voor de lange
termijn. Door het opbouwen van een goede relatie met zowel
kandidaat als opdrachtgever, ontstaat er een vertrouwensbasis
waardoor ook de minder zichtbare informatie boven water komt.

Duurzaam resultaat

Match
Maatwerk is enorm belangrijk, er is geen sprake van “one size fits
all’ in het MKB. Elke organisatie heeft zijn eigen DNA en hierbij
past ook een eigen managementstijl.  

Naast advies over de werving en selectie, adviseren we ook over
onderwerpen als strategie, management, personeelsbeleid en
innovatie uit zowel zakelijk als persoonlijk oogpunt.

Advies



OVER ONS
Executives die uw bedrijf écht verder laten groeien

Cooster Executive Search is een
ervaren headhunter voor
management- en directie posities
gericht op het MKB. Wij selecteren
en vinden de Directeuren en
Managers passend bij het DNA van
uw organisatie. Zowel voor vaste als
interim aanstellingen.

Het gaat vaak om sleutelposities die
ervoor zorgen dat een bedrijf
succesvol is. Dat weten wij als geen
ander. Met een opgebouwd netwerk
in 20 jaar en ervaring als
ondernemer spreken we ieders taal. 



PERSOONLIJK

INTEGER

TRANSPARANT

Cooster Executive Search is
specialist in het MKB. Wij hebben
veel ervaring in het adviseren van
ondernemers. 

Zowel voor de volgende
groeifase van een bedrijf als bij
bedrijfsopvolging, zijn wij in staat
om de toekomstvisie voor uw
bedrijf om te zetten in de best
passende Executive.

Wij stellen alles in het werk om
de juiste leider te selecteren om
u uw doelen te laten bereiken.

ONS DNA



Samen krijgen we inzichtelijk wat uw bedrijf nodig
heeft en over welke competenties de Executive
moet beschikken om uw bedrijf naar de volgende
fase te tillen.

Krijg een duidelijk overzicht van alle
activiteiten en onderdelen van het proces.

Hierbij formaliseren we alle verwachtingen m.b.t.
de werving en selectieprocedure.

Onder begeleiding van onze specialisten onderzoeken we de
kwaliteiten binnen het team met begrip voor elkaars
eigenschappen en vertrouwen. Vanuit deze sessie wordt een
nog beter DNA profiel geschetst die complimentair wordt
aan het huidige MT.



Wij zorgen dat uw advertentie opvalt en de juiste
Executives aanspreekt aan de hand van de nieuwste
wervingstechnieken.

Er wordt direct een functie specifieke marketingcampagne
opgezet waarmee we uw Employer Branding vergroten en

aangeven waarin uw bedrijf onderscheidend is.

Onze specialisten benaderen hun eigen exclusieve
netwerk en hunten goed verborgen Executives voor
uw bedrijf.

In individuele sessies met de geselecteerde
Executives, bepalen we welke persoonlijkheden en

skills het beste passen bij uw vraagstuk.



Hiermee worden alle vereiste facetten en een full view van
de kandidaat gedetailleerd beschreven. Hierdoor kunt u
vrijwel meteen lezen waarom het dé Executive is voor de
functie. 

Introductie

Bepreken van de voorgestelde Executives met de
klant om te bepalen of hij/zij wordt uitgenodigd.

Evaluatie Executives

Hierbij maakt u persoonlijk kennis met onze Executive.

Kenningsmakinggesprek

In deze fase verzorgen we het
antecendentonderzoek en begeleiden het

assessment toegespits op de gewenste kwaliteiten.

Antecedentenonderzoek

In deze fase verzorgen we het
antecendentonderzoek en begeleiden het
assessment toegespits op de gewenste kwaliteiten. 

Afronding
arbeidsvoorwaarden
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