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ISO-point is het specialistische bemiddelingsbureau voor vacatures en personeel in
de QHSE sector. Met onze kennis van de arbeidsmarkt en ons uitgebreide netwerk
helpen wij je graag bij het vinden van een baan die aansluit bij jouw wensen en
behoeftes.
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Uitzenden

ISO-point zendt je uit op
flexibele basis. Je wordt bij
een van onze opdrachtgevers
ingezet om aan de slag te gaan en zo
ervaring op te doen.

Detachering

ISO-point detacheert je voor
minimaal 6 maanden op
diverse projecten.
Je hebt een dienstverband bij ons en je
bent verzekerd van een vast salaris en
goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Werving & Selectie

Bij werving & selectie
begeleidt ISO-point je in het
vinden van een vaste baan
bij een opdrachtgever, die het beste bij je
wensen en behoeftes past.

ZZP’er

Als ZZP’er biedt ISO-point je,
als ervaren professional, de
mogelijkheid op diverse
interessante projecten werkzaam te zijn. Op
basis van jouw capaciteiten zoeken wij de
opdracht die het beste bij je past.
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Inschrijven bij ISO-point is kosteloos en gaat eenvoudig. Je kunt inschrijven via
de website door het uploaden van je CV of met het LinkedIn profiel. Naast het CV
vragen wij je om het profiel zo compleet mogelijk in te vullen.
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ISO-point is actief in verschillende branches zoals Food, Chemie, Automotive,
Petrochemie, Offshore, scheepvaart, Farmacie, en andere industriële sectoren zoals
adviesbureaus, ingenieursbureaus, overheden en zorginstellingen. Ben je KAMmanager, Veiligheidskundige (MVK, HVK), QA/QC Coördinator of je hebt een andere
functie in de QHSE en toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan nu in.
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ISO-point staat voor u klaar in samenwerking met haar zusterbedrijven
ECO-job voor bemiddeling in de milieusector, Payroll-Collectief voor
het uitbesteden van uw loonadministratie, HRM support & payroll en
Flex-sourcing voor de ondersteuning van het inhuurproces.
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