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SEARCH 
 

ScoliX is gespecialiseerd in werving en selectie voor functies in toezicht, bestuur, staf en leiding in het 

onderwijs. Onze begeleiding bij werving en selectie betekent voor u ontzorging en een frisse blik van buiten, 

altijd vanuit co-makership. Wij hechten aan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, transparantie, draagvlak en 

persoonlijke aandacht. We gaan voor duurzame relaties en ronden 97% van de procedures succesvol af. 

 

Ons searchproces bestaat uit vijf fases: 

 

1. Nulfase 

Elke organisatie verschilt in behoeften en verwachtingen. We 

starten daarom altijd met een intake, waarbij we bespreken 

wie wat en wanneer doet. En ook welke wervingsmiddelen we 

inzetten (de mediamix), de samenstelling van commissies, de 

communicatie en doorlooptijd van de procedure, de 

arbeidsvoorwaarden en opties zoals assessment, een diploma-

check of de inzet van Management Drives. 

 

2. Informatiefase 

Interviews met direct betrokkenen en deskresearch geven ons een goed beeld van de context van de 

vacature en het gewenste profiel. Op basis hiervan stellen we een wervend profiel op met de belangrijkste 

selectiecriteria en een vertrouwelijk contextdocument. Dit zorgt voor een eenduidig beeld van de vacature, 

gedeelde taal voor de commissie en transparantie naar de kandidaat. 

 

3. Wervingsfase 

De beste kandidaten zijn niet altijd actief op zoek. ScoliX heeft een omvangrijk bestand van duizenden 

kandidaten, dagelijks aangevuld met nieuwe kandidaten die zich bij ons inschrijven. Wij benaderen hen 

actief en gericht.  Ons vak is het opzetten van mediacampagnes die afgestemd zijn op de doelgroep zodat 

we de juiste personen op de juiste manier bereiken. We plaatsen de vacature op diverse sociale media en 

recruitmentplatforms en we bereiken kandidaten door targetting via Google. Afhankelijk van de doelgroep 

plaatsen we een in onze huisstijl bewezen opvallende advertentie in dag- en vakbladen. Alle media-uitingen 

verwijzen naar onze site met het wervingsprofiel.  
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4. Selectiefase 

Wij nemen werk uit handen, zoals het: 

• beantwoorden van telefonische en per e-mail gestelde 

vragen van kandidaten;  

• verwerken van de binnengekomen reacties;  

• maken van een voorselectie inclusief de 

correspondentie, communicatie en administratie 

rondom het uitnodigen en afwijzen van kandidaten;  

• voeren van voorselectiegesprekken, 

referentiegesprekken, internet- en diplomacheck;  

• voorbereiden/trainen en begeleiden van de commissie en het op onafhankelijke, deskundige en 

organisatie-sensitieve wijze ondersteunen van het besluitvormingsproces.  

 

5. Resultaatfase en garanties 

Aan het eind van het traject is er een kandidaat voorgedragen die past bij uw organisatie en bij de door u 

aangegeven profieleisen en -wensen. Uiteraard bieden wij professionele garanties voor het geval we in de 

eerste ronde niet slagen of wanneer een kandidaat op verzoek van de opdrachtgever binnen een half jaar de 

organisatie verlaat. Na afronding evalueren we het proces met elkaar en geven we desgewenst advies over 

het inwerktraject, begeleiding of coaching en/of organisatieontwikkeling. 

 

Meer weten? 

Bel ons op 020-7370061 of mail naar secretariaat@scolix.nl. Wij vertellen u graag meer.  

tel:0207370061

