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over CODE
CODE is een vooruitstrevend internetbureau uit
Delft, gespecialiseerd in technische oplossingen
voor het web. CODE denkt graag mee over de
verbetering van webinteractie en navigatie.
CODE bekijkt elk project afzonderlijk en bouwt een oplossing die precies bij de
opdrachtgever past. Daarnaast zijn de kernwaarden (kennis, sociaal, uitdaging
en kwaliteit) en de daaruit voortvloeiende bedrijfsmentaliteit erg belangrijk.
Werken bij
“Een kandidaat moet bij ons komen werken vanwege de open en ongedwongen
sfeer bij CODE. We werken allemaal op dezelfde vloer, er zijn geen aparte
kantoorruimtes. Daarnaast werken programmeurs aan uitdagende projecten.
Het is bij ons heel belangrijk dat je veel leert bij CODE; je wordt hier echt een
betere programmeur.”– Bob Rockland, Partner CODE

De uitdaging
CODE wil graag haar diensten zo goed
mogelijk blijven leveren aan haar klanten. Er
is bij CODE altijd plaats voor een hele goede
programmeur die goed kan communiceren,
zelfstandig kan werken en een leergierige
werkhouding heeft.
Bob: “Wij zijn een klein groep van 20
werknemers. We willen uiteindelijk tot 24
werknemers groeien; dat is de voorlopige
groeiambitie van CODE.

de aanpak
CODE heeft een Standaardpakket
Standaardpakket afgenomen bij JouwPHPvacature. Het
Resource Team van JouwPHPvacature zoekt bij het Standaardpakket altijd
proactief kandidaten voor de openstaande vacatures van CODE, maar dankzij de
structuur van JouwPHPvacature betaalt CODE alléén voor een kandidaat wanneer
hij of zij ook echt wordt aangenomen.

Daarnaast neemt JouwPHPvacature CODE alle zorgen uit handen. De
copywriter van JouwPHPvacature kan bijvoorbeeld in overleg helpen bij het
opstellen van de vacaturetekst. Het enige wat CODE zelf nog hoeft te doen, is
het voeren van sollicitatiegesprekken en de kandidaten beter te leren kennen.

“De tarieven van JouwPHPvacature passen uitstekend
binnen ons budget. Daarnaast bevalt het concept van
JouwPHPvacature ons erg goed.”

De samenwerking
“De samenwerking met René Wijpkema, Senior Business Developer bij
JouwPHPvacature, gaat soepel; hij is een rustig persoon die niet te opdringerig is.
Hij doet goed zijn best om cv’s te leveren. Ik heb via René een paar goede
kandidaten mogen ontvangen, en daar ben ik blij mee.”

Het resultaat
Via JouwPHPvacature heeft CODE
al diverse cv’s mogen ontvangen.
Daarnaast vergroot CODE haar
naamsbekendheid met de exposure
die het bedrijf via JouwPHPvacature
krijgt. Dankzij JouwPHPvacature
zijn er meerdere geschikte PHP
specialisten langs geweest bij
CODE voor een gesprek, met als gevolg dat CODE maar liefst 6 werknemers in
dienst heeft kunnen nemen.

