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EEN PASSIE VOOR
EXCELLENTIE
Whitehall Resources is een bekroond in het Verenigd Koninkrijk
gebaseerd rekruteringsbedrijf met een klantenbestand dat
zich over zes continenten uitstrekt. Wij hebben bereikt dat
wij de voorkeurspartner van meer dan 800 van de werelds
toonaangevende bedrijven zijn.
Als het op rekrutering voor SAP, Oracle en gespecialiseerde IT
functies aankomt, staat onze reputatie aan de top. En dat niet
alleen, onze expertise had dubbele groeicijfers als resultaat terwijl
onze Dun and Bradstreet Rating nog steeds tot de top 1% van alle
bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hoort.
Onze passie is kandidaten van de hoogste kwaliteit te vinden, onze
klanten uitzonderlijke service te verlenen en na te streven de beste
in onze branche te zijn.
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PARTNERS VOOR SUCCES
Maak deel uit van een derde van de FTSE 100
Bij Whitehall Resources zijn wij terecht trots
op het retentiepercentage van onze klanten dat
op 99,8% staat. Voor ons vertegenwoordigt dit
getal wat het betekent de beste in de branche te
zijn. Dit is iets wat wij regelmatig meten en met
onze teams delen.
Sinds ons bedrijf werd opgericht in 2007 hebben
wij dalingen in de economie getrotseerd en
jaar op jaar dubbele groeicijfers geproduceerd.
Naar aanleiding van de behoeften van klanten
hebben wij ook onze capaciteiten in Oracle en
IT rekrutering diensten uitgebreid. Elke sector
wordt door toegewijde, sectordeskundige
adviseurs geleid want experts hebben een dieper
inzicht in wat vereist is en kunnen dan zeker zijn
van het juiste talent.

Op het moment is Whitehall Resources niet
alleen een grote niche recruiter met een
omzet van meerdere miljoenen Britse ponden
maar wij zijn ook de snelst groeiende IT
rekruteringsspecialist in het land.
Wij slagen hierin omdat wij de kandidaten en
klanten het middelpunt maken van wat wij doen
en wij hebben de meest diepgaande kennis over
mensen in uw branche. Wij wachten niet af totdat
u ons belt - wij zijn al begonnen aan de zoektocht
voor uw volgende kandidaten en waarschijnlijk
weten wij al wie dat zijn.
Eenvoudig gezegd wij zijn experts in de
wereldwijde talentmarkt, met een sterke basis
waarop onze klanten kunnen vertrouwen.

“Whitehall is een
uitblinker qua resource
bedrijf; de service was
op tijd, efficiënt en als
belangrijkste punt,
persoonlijk. Ik voelde
me op geen enkel
moment verlaten als ik
eenmaal ergens voor
een project geplaatst
was.”
Zeer belangrijk
was dat Whitehalls
administratie liep als
een trein. Ik ben blij
dat ik voor Whitehall
gewerkt heb en zal dat
zo vaak als ik maar kan
blijven doen.”
SAP training Manager
CSC.

Wij zijn partners van de SAP UK, AG, MENA en Oracle Corporation
zelf.
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SAP REKRUTERING

Ongeëvenaarde marktkennis en netwerk
Whitehall Resources is een van de grootste
en meest bekende bureaus in de wereld. Wij
zijn daarin geslaagd door expert te zijn en
doordat wij vloeiend SAP met onze klanten
en kandidaten kunnen spreken. U zult geen
SAP rekruteringspartner vinden die een beter
technisch inzicht heeft over wat er vereist
wordt. U zult geen beter SAP bureau vinden dat
met succes SAP professionals kan aantrekken
en bij functies kan passen.

Gebaseerd op jarenlange ervaring op dit gebied
zowel als onze uitgebreide CV databank en
duurzame relaties met kandidaten hebben
wij onze eigen marktplaats voor SAP talent
ontwikkeld. De kandidaten kennen ons,
vertrouwen ons en respecteren ons. Zoals een
van hen zei: “Als ik een telefoontje Whitehall
krijg, denk ik onmiddellijk dat het interessant zal
zijn.”
Whitehall Resources werft aan voor contract,
vaste termijn en permanente posities; waarvan
elke een eigen team van specialisten heeft. Dit
betekent dat wij de technische vereisten van
onze klanten snel begrijpen en deze effectief aan
de kandidaten kunnen doorgeven en zeker zijn
dat wij de kandidaten zo precies mogelijk bij de
functie passen.

“Whitehall staat
bovenaan als mijn
nummer een. Als ik
een telefoontje van
Whitehall krijg begin ik
onmiddellijk te luisteren
en denk bij mezelf dit
kan interessant worden.
Whitehall verspilt mijn
tijd niet en ik krijg wat ik
nodig heb.”
Senior SAP Solutions
Architect.

Klanten kunnen er zeker van zijn dat hun
vereisten door een expert op hun soort gebied
beheerd worden binnen een bedrijf dat op de
marktplaats vertrouwd en gerespecteerd wordt.

Wij praten elke maand met 40.000 SAP adviseurs.
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ORACLE REKRUTERING
Van adviseur tot C-Niveau
Het Oracle Team bij Whitehall Resources
heeft een benijdenswaardig verwijzings- en
relatiesnetwerk, ontwikkeld door toewijding en
geloof in de persoonlijke aanpak. De grootste
Oracle gebruikers in de wereld werken met
onze experts omdat wij keer op keer kunnen
aantonen dat wij de markt beter kennen dan
iemand ook.

Wij zijn continue bezig ons netwerk uit te
breiden; door klanten te bezoeken en met
de beste Oracle professionals in contact te
blijven. Het is deze toewijding en gerichtheid
welke een succesvol rekruteringsproces met
zich meebrengt en ons in staat stelt binnen
een paar uur na de aanvraag drie fantastische
CVs te verstrekken welke aan de vereisten van
onze klant voldoen. Dit is de reden waarom de
meeste van onze Oracle klanten ons als hun
voorkeurspartner gebruiken.
Omdat rekrutering bij uitstek mensenwerk
is en de concurrentie steeds scherper wordt
ontwikkelen wij een relatie met onze Oracle
klanten zodat wij met passie over hun organisatie
kunnen spreken en ervoor zorgen dat voor
wat hun vereisten betreft de beste kandidaten
geïnterviewd willen worden.

“Whitehall Resources
plaatste mij op contract
bij Capgemini en ik was
onder de indruk van
hun professionalisme.
Ze hielden me goed op
de hoogte over de gang
van zaken en gaven
feedback over het
interviewproces.
Oracle Financial
Consultant.

Wij zijn er trots op onze klanten te kennen,
geloven in wat zij doen en sporen de juiste
professionals aan voor hen te werken

Wij praten elke maand met 10.000 Oracle adviseurs.
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WERELDWIJDE
MENSENOPLOSSINGEN
Internationaal verstrekken, locale expertise.
Whitehall Resources International Team werd
opgericht naar aanleiding van de groeiende
globale vooruitzichten van SAP specialisten
en bedrijven. Met onze twaalf talen sprekende
experts en het plaatsen van kandidaten
over de hele wereld bieden wij een one-stop
SAP, Oracle en IT rekruteringsoplossing op
wereldwijd niveau.

Ons International Team maakt gebruik van
alle gespecialiseerde branche middelen die
Whitehall heeft wat wereldwijd inzicht aan
onze kennissector toevoegt. Het International
Team werkt voor klanten die toegang wensen
tot locaal, binnenlands talent zowel als
materiedeskundigen die internationaal een
uitstekende reputatie hebben verworven.
Ons kantoor in het Verenigd Koninkrijk
en Duitsland zowel als onze meertalige
websites weerspiegelen onze wereldwijde
dienstverleningscapaciteit. We hebben een sterk
profiel over heel Europa en daarbuiten, met
name als de grootste SAP rekruteringsspecialist
in het Midden-Oosten. Of u een enkel zeer
getalenteerd iemand of een wereldwijde
rekruteringsoplossing nodig heeft, wij hebben de
expertise en middelen om over de hele wereld te
zoeken en aan te werven.

“Wij gaan af op onze
resourcepartners
uitzonderlijke resources
te leveren om te voldoen
aan een veelvoud van
disciplines, verticale
marktsegmenten en
locaties. Kwaliteit
en reactietijden zijn
essentieel. Whitehall
Resources is een zeer
gewaardeerde partner
van ons die jarenlang
met groot succes aan
onze leveringscapaciteit
heeft meegewerkt.”
Vice-president,
Capgemini UK.

Ons gevarieerd en groeiend team omvat meerdere
nationaliteiten en 12 talen
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IT REKRUTERING
Een keer bellen voor al uw IT rekruteringsbehoeften
Alle organisaties hebben aanvullende IT
vaardigheden nodig die niet op SAP of Oracle
gericht dienen te zijn. Ons gespecialiseerd
team kan deze kandidaten vinden, dus een
telefoontje van u is voldoende voor al uw IT
rekruteringsbehoeften.
Whitehall Resources rekruteert IT
professionals voor meer dan 800 van ‘s werelds
toonaangevende bedrijven. We hebben dezelfde
principes toegepast welke ons succes gebracht
hebben in andere afdelingen om te zorgen dat wij
kandidaten van de hoogste kwaliteit en contract
management diensten leveren. Het resultaat
is dat de grote meerderheid van onze klanten
jarenlang loyaal bij ons gebleven is.

Wij zien in dat klanten met de beste
rekruteringsspecialisten als partners willen
werken zonder de kosten, administratie en
daarbij komende problemen met een veelvoud
van leveranciers. Ze hebben een bedrijf nodig dat
aan hun niche ERP behoeften kan voldoen maar
dat ook algemene IT kandidaten kan verstrekken.
Whitehall Resources heeft een structuur van
gespecialiseerde teams per branche en al
onze klanten kunnen het gespecialiseerd IT
team samen met hun SAP en Oracle adviseurs
gebruiken.
“Whitehall en informatie hebben een
sterke en betrouwbare relatie opgebouwd.
Hun professionalisme, vriendelijkheid en
aanspreekbaarheid is de sleutel en de kwaliteit
van de door hen bij ons geplaatste adviseurs was
over de hele linie zeer hoog.

“De jarenlange door hen
getoonde soepelheid
en responsiviteit
vormde een reële factor
van meerwaarde in
de beslissing dat wij
gecommitteerd blijven
een zakenrelatie
met Whitehall aan te
houden.”
ERP Programme and
Resourcing Manager.

Meer dan 10.000 plaatsingen voor 800+ klanten, verspreid over
zes continenten, met een percentage van 99,8% klantenretentie

12

DESKUNDIGE ADVISEURS
Ervaren rekruteringsteams
Whitehall Resources zijn in staat de allerbeste
op een loopbaan gerichte adviseurs aan te
trekken. Wat hun achtergrond ook is wij
zorgen ervoor dat zij een ding gemeen hebben:
gedreven om te slagen in een toenemend
concurrerende arbeidsmarkt.
Zij maken deel uit van een goedgeleid,
ervaren team en wij investeren in hun verdere
persoonlijke ontwikkeling. Als medewerker
binnen een team ontwikkelen de adviseurs
snel deskundige, technische en marktkennis.
Dit betekent dat onze adviseurs de vereisten
nauwkeurig met de klant vaststellen en vol
vertrouwen met de kandidaten kunnen spreken.
Op deze manier hebben wij een groot aantal
adviseurs welke een goede naam hebben en in
hun branche gerespecteerd worden.

Adviseurs bij Whitehall Resources gaan
provocatief te werk om hun relaties en
verwijzingsnetwerken te ontwikkelen zowel
als het mijnen van ons enorm reservoir aan
professionals. Onderzoek online en per telefoon
zorgt ervoor dat men constant vooruitdenkt
om te zorgen dat ze met de beste mensen in uw
branche in verbinding staan lang voordat u ze
nodig heeft.
Wij worden vaak verzocht snel kandidaten te
vinden. Wij bieden altijd de CV aan van drie
gekwalificeerde kandidaten waarvan we weten
dat u een onderhoud met hen zou willen hebben;
wij zijn ons bewust dat tijd geld kost en bieden
altijd kwaliteit boven kwantiteit.

“Als een Transformatie
Programma
Directeur werk ik
met een veelvoud van
werkstromen. Ik heb
een rekruteringspartner
nodig die inzicht heeft in
mijn vereisten en deze
snel en efficiënt kan
omzetten in kandidaten
van hoge kwaliteit
die passen bij mijn
vaardigheidsbehoeften,
het klimaat van mijn
team en mijn budget.
Over meerdere jaren
heeft Whitehall
Resources keer op keer
bewezen dat zij in staat
zijn hieraan te voldoen.”
Deputy CEO, Cambridge
Assessment.

Onze adviseurs worden continue opgeleid, begeleid en getraind door de
beste recruiters in de branche.
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MARKTINZICHT
Resources bij je op elke stap van de weg
Whitehall Resources is in staat veel verder
te gaan dan de benodigdheden voor het
rekruteringsproces. Wij verstrekken
toegevoegde waarde aan klanten door hen te
helpen vereisten te definiëren, onze hechte
kandidatenrelaties te beïnvloeden, inzicht
te geven over de huidige markt voor de
vaardigheden die u nodig heeft en uw risico via
contractor management services te verlagen.
Samenwerken met Whitehall Resources houdt
in het verstrekken van een uitzonderlijke
shortlist aan kandidaten; in feite 71% van onze
kandidaten hebben al eerder voor ons gewerkt of
werden door een betrouwbare klant aanbevolen.
Onze adviseurs delen hun marktkennis, houden
ons op de hoogte over de meeste projecten in
uitvoering en degenen die gestart zullen worden;
wij weten voor welke vaardigheden er een tekort
of overvloed is zodat onze klanten hun aanbod zo
concurrerend kunnen maken als het moet zijn.

Wij verlenen onze diensten via Account
Managers waarmee u een hechte werkrelatie
zult ontwikkelen. Op hun beurt worden onze
adviseurs ondersteund door een toegewijd
Operations Team werkend op een best in zijn
soort CRM platform dat hen in staat stelt totaal
op hun kandidaten en klanten te focussen. Onze
OperationsTeams op hun beurt zijn experts in
contractor on- en offboarding loonadministratie
en het beheer van contracten.
Wij hebben een efficiënte administratie
ontwikkeld en rapportagesystemen die
onze klanten van een standaard reeks van
KPI rapportage voorzien. Bovendien kan de
rapportage worden aangepast aan uw behoefte
om prestaties stap voor stap te meten. En dat
niet alleen, onze CRM systemen zijn nauwgezet
verwezen en doorzoekbaar, ver buiten het bestek
van een algemene zoekactie naar vaardigheden
van kandidaten, welke ons op de hoogte stellen
wanneer de best passende opdrachtnemers weer
beschikbaar zijn.

71% van onze kandidaten hebben al eerder voor ons gewerkt of
werden door een betrouwbare klant aanbevolen
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ONZE DNA

De waarden waar we achterstaan.

De waarden van Whitehall zijn niet zomaar lege woorden. Onze benadering is hier werkelijk op
gebaseerd en geven ons de gelegenheid een sterke en langdurige samenwerking met klanten zowel als
kandidaten op te bouwen. Wij zijn er trots op dat onze staat van dienst van succesvolle rekrutering op
solide samenwerking is gebouwd en verbinden ons ervoor te zorgen dat dit altijd zo blijft.

Eerlijkheid
Wij zijn recht door zee, eerlijk en transparant in alles wat we doen.

Integriteit
We gedragen ons met de hoogste integriteit zodat wij beslissingen met hoofd zowel
als hart kunnen nemen.

Passie

ONDERSCHEIDINGEN
EN ACCREDITATIES
Onderscheidingen
•
•
•
•
•
•

The Sunday Times International Track 200, 2019
The Sunday Times 100 Best Small Companies to Work For, 2017-2019
Best Companies, 3 Stars “Extraordinary”, 2017-2019
Recruitment International Top 500, 2012-2018
Recruiter Fast 50, 2011-2013, 2018
The Sunday Times Fast Track 100, 2011

Accreditaties
•
•
•
•

Dun & Bradstreet A rating
UK & Ireland SAP User Group
The Association of Professional Staffing Companies
Credit Safe A rating

Als je echt geeft om wat je doet en je gaat ervoor dan zijn de kansen eindeloos.

Expert
Wij staan open voor kennis en delen zodat elke medewerker in ons team een
ongeëvenaard niveau van dienstverlening kan bereiken.

Wij zijn ambassadeurs van onze plaatselijke gemeenschap;
zamelen geld in voor een goed doel, maken gebruik van locale
zakelijke dienstverlening en wij zijn de officiële sponsoren van
Colchester Rugby Club
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350 The Crescent
Colchester
United Kingdom
Tel: +44 (0)1206 212101
Email: client@whitehallresources.co.uk
www.whitehallresources.co.uk
Neue Rothofstr 13-19
Frankfurt 60313
Deutschland
Tel: +49 (0)69 967 58388
www.whitehallresources.de
GO3
Building 11
Dubai Knowledge Park
Tel: +971 800 032 0928
www.whitehallresources.ae

