Vanuit de Meet & Greet THR naar Bieze Food Group
Op vrijdag 14 februari was er een bijeenkomst bij THR (Apeldoorn) geregeld op initiatief van Veluwe
Portaal. De aanleiding hiervoor was dat THR de deuren ging sluiten. Veluwe Portaal heeft hun leden
benaderd en gevraagd of zij met hun vacatures wilden komen die ochtend, zodat het personeel bij
alle stands langs kon gaan voor een passende functie.
“Uiteraard hebben we vanuit Bieze Food Group hier ook gehoor aan gegeven”, aldus Ditta. “De
openstaande vacatures meegenomen en uitgestald in ons eigen ‘kraampje’. De opkomst was
ontzettend groot, zowel van de leden als van de medewerkers van THR! En de medewerkers waren
echt geïnteresseerd dat was mooi om mee te maken, gemotiveerd personeel dus!”
Tijdens die ochtend waren de HR-Professionals van THR ook aanwezig voor de
begeleiding etc. Deze kwamen ook langs de stand van onder andere Bieze,
waaronder HR-manager Marga Benjamins. Marga: “Hierbij vroeg ik
‘gekscherend’ of ze ook een leuke job voor mij hadden?” Ditta: “Dat had ik
toen nog niet. Wel hebben we afgesproken dat we een oriënterend gesprek
konden hebben.”
Een paar weken daarna is Marga op gesprek geweest, want er stonden twee
vacatures open op HR bij Bieze op dat moment. Ditta: “We hebben een leuk
en goed gesprek gehad en Marga was één van de kandidaten. En toen kwam
Corona….we hebben ervoor gekozen om de vacatures on hold te zetten, eerst
maar eens afwachten wat er op ons afkomt. Vanuit Marga en de andere
kandidaten uiteraard alle begrip hiervoor. Totdat er op 28 april, geheel
onverwachts een collega HR haar baan ging opzeggen. Vanwege de vrije
dagen die er nog stonden, was haar laatste werkdag de 29ste april! Dat zorgde
intern even voor de nodige paniek, want waar haal je zo snel een geschikte kandidaat vandaan?!
Mijn collega HR gaf aan…je hebt onlangs toch een dame gesproken die per direct beschikbaar was?
Dat was Marga dus… gelijk de 30ste gebeld en Marga was nog beschikbaar en gelijk enthousiast!
Even telefonisch overleg gehad over de voorwaarden en Marga is met ingang van 1 mei gestart!!
Hoe snel kan het gaan!!”
“Onze andere collega is inmiddels met zwangerschapsverlof, dus we mogen
met z’n tweeën de HR-afdeling draaiende houden. Wat ben ik blij met iemand
die zoveel jaren ervaring heeft, dit is wat we nu zo hard nodig hebben! Dus
voor mij is één ding duidelijk…leeftijd speelt absoluut geen rol kennis en inzet
is vele malen belangrijker!”, aldus Ditta.
En niet alleen de afdeling HR is blij. Binnen de Bieze Food Group op de locatie
in Wychen is via THR een Technisch medewerker gestart. Hij was niet
persoonlijk aanwezig op de 14e maar zijn directe collega gaf bij Ditta aan dat
hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Ditta heeft hem gebeld, een
gesprek ingepland en ook hij is aangenomen.
Ditta: “Voor Bieze Food Group was het zeker de moeite waard om op deze
bijeenkomst aanwezig te zijn! Het was ook een heel gezellige ochtend, alles
was top verzorgd en we konden voldoende netwerken!”
Hartelijke groet namens, Marga Benjamins en Ditta van de Bovenkamp.

