Maak van onze
franchiseformule
je eigen
succesformule

Ben je als zelfstandig ondernemer op zoek
naar een professionele partij die je helpt om
je eigen ambities waar te maken? Binnen
onze franchiseformule heb je als managing
consultant alle ruimte voor een persoonlijke
aanpak van zaken. In het verlengde daarvan kun
je volop zelfstandig actief zijn. Tegelijkertijd lift
je – ook na je startperiode – mee op de kennis
en middelen van een erkende organisatie die
individuele aandacht centraal stelt.

De formule

Avance is de specialist als het gaat om het werven en selecteren van
hogeropgeleide kandidaten die een baan zoeken in voornamelijk de
branches engineering, finance en sales. Met vijf vestigingen bedienen
we een groot deel van Nederland en Vlaanderen, of het nu gaat om
vaste dienstverbanden of projecten.
Vakspecialisten
Onze medewerkers zijn gepassioneerde vakspecialisten die ervoor zorgen dat kandidaat en werkgever perfect bij elkaar passen. Omdat ze hen en de branches waarin ze
actief zijn écht kennen. Na circa dertig jaar kunnen we daarom gerust stellen dat een
gelukkige match niets met geluk te maken heeft. Die gelukkige match geldt ook als je
deelneemt aan onze franchiseformule. Kijk hieronder voor de voordelen die daaraan
zijn verbonden.

Veelbezochte website, crm-pakket
Wij zorgen voor een veelbezochte website, die bovendien is gekoppeld aan een even
geavanceerd als gespecialiseerd crm-pakket. Daarnaast krijg je toegang tot een eigen
kandidatendatabase en diverse landelijke vacaturesites.

Gerenommeerde naam, landelijke
vertegenwoordiging
Als franchisenemer bij Avance kun je gebruikmaken van de naam van een gerenommeerde partij in arbeidsbemiddeling. Dat komt je acquisitiewerkzaamheden alleen
maar ten goede. En in tegenstelling tot veel andere franchiseorganisaties heeft Avance
meerdere eigen vestigingen. Kortom, je start je eigen onderneming onder de naam en
formule van een organisatie die er zijn mag.

Geen administratieve rompslomp
Ook zorgen wij ervoor dat je je volledig kunt richten op waar je goed in bent: het
bemiddelen van de beste kandidaten op basis van jouw vacatures, zodat je onderneming ook echt kan groeien. Alle administratieve rompslomp daaromheen pakken wij
op. Denk daarbij aan het voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen, de urenverwerking, de salarisbetaling van je flexkrachten en de facturatieverplichtingen van je
relaties.

Welke franchiseformule past bij jou?
Er bestaan heel veel franchiseformules in arbeidsbemiddeling. De ene heeft een landelijke dekking, de andere is meer regionaal georiënteerd. Bij de ene formule betaal je
een hogere instapfee en is het percentage dat je afdraagt misschien weer iets lager.
Is een formule met alleen franchisenemers iets voor jou? Of heb je liever een formule
waarbij de eigenaren ook eigen vestigingen hebben? En dus zelf het klappen van de
zweep kennen? Wat ook een belangrijke vraag is, zeker als het gaat om detacheren en
uitzenden: hoe zit het met verborgen kosten?

Onze visie

In boekvorm: de eigen visie van Avance
Zoek naar een franchiseformule die zich duidelijk onderscheidt van andere formules.
Zodat ook jij je als franchisenemer duidelijk kunt onderscheiden. Daartoe beschikt
Avance over een geheel eigen visie op het matchen van kandidaten en hoe je daarin
echt succesvol kunt zijn. Die visie hebben we vastgelegd in ons managementboek ’De
aard van jouw beestje’. Een top 10-notering op Managementboek.nl laat zien dat veel
organisaties geïnteresseerd zijn in deze visie.

Kosteloze deelname MyDrives-opleiding
De principes en de theorie in ons managementboek zijn gebaseerd op de MyDrives-persoonlijkheidsanalyse. Die hebben we zelf ontwikkeld. We gebruiken deze analyse onder andere om snel een gelukkige match te kunnen maken. Tegelijkertijd is deze
analyse een krachtig hulpmiddel binnen je eigen acquisitieproces. Daarom kun je als
nieuwe franchisenemer bij Avance kosteloos deelnemen aan de driedaagse MyDrives-opleiding. Zodat je een vliegende start hebt en meteen vanaf het begin succesvol
kunt zijn.

Je lift mee op een gevestigde naam
Aad van Endhoven, directeur Franchise: ‘We zijn bepaald geen groentje op het gebied
van werving en selectie. Dat betekent dat je vanaf dag één meelift op onze kennis en
ervaring. Anders gezegd: zo kom je meteen goed binnen. Verder willen we vooral geen
kansen laten liggen en verder groeien. Het zou geweldig zijn als jij daaraan mee wilt
werken.’

Meer informatie
Wil je meer weten over onze franchiseformule, neem dan contact op met Aad van
Endhoven. Hij is bereikbaar op +31 (0)6 81 52 74 50 of per e-mail:
aad@avance.jobs.
www.avance.jobs

Een gelukkige
match heeft
niets met
geluk te
maken

Luister naar je intuïtie
Waar het om gaat: Hoe besluit je welke
formule bij jou past? Bij welke ’club’ heb
je het beste gevoel? Dat zijn cruciale
vragen als je samen met die club een
bedrijf start en samen gaat ondernemen.
Bovendien doe je dat voor de komende
tien à vijftien jaar en hopelijk nóg langer.
Uit onderzoek blijkt dat puur rationele
afwegingen geen garantie voor succes
zijn als je voor een complexe beslissing
staat. Die werken succes zelfs tegen.
Luister daarom des te meer naar je intuïtie.

www.avance.jobs

