Case Study Intergamma
Intergamma heeft een belangrijke financiële positie in te vullen. In deze casestudy
vertellen wij u hoe Intergamma te werk is gegaan.
Om de kennis en ervaring van de kandidaten te testen heeft Better Finance een
onderzoek uitgevoerd met behulp van de Accounting Test.

“Nu weten we zeker dat we snel door kunnen met onze
projecten en er geen kennis verloren gaat”
Kees Hopma
Adjunct-directeur Financiën & administratie
Opdrachtgever
Intergamma is de franchisegever van de
Gamma en Karwei bouwmarkt formules.
Intergamma is de administratieve schakel
tussen leveranciers en zelfstandige
bouwmarkten. Daarnaast heeft Intergamma
als onderdeel van haar cross channelstrategie webshops geopend.

Uitwerking
Vooruitlopend op het zoeken naar een
nieuwe vaste medewerker heeft Intergamma
besloten - omwille van de doorgang van
projecten - de functie ad interim in te vullen.
Door de Accounting Test toe te spitsen op de
relevante kennisgebieden heeft Intergamma
zekerheid dat de externe medewerker de
functie met succes zal kunnen invullen.

Aanleiding
Intergamma heeft door het vertrek van een
medewerker een belangrijke financiële
positie te vervullen. Door de specifieke
kennis van deze medewerker is deze positie
niet door collega’s over te nemen. Daarom
wil Intergamma deze positie op korte termijn
invullen, waarbij de organisatie zeker wil zijn
dat de nieuwe medewerker op korte termijn
direct met succes aan de slag kan.

Zo maakt u
de juiste
keuze!

Toepassing
De Accounting Test kan worden ingezet bij
aanname van financieel personeel, maar ook
bij het inhuren van externe medewerkers (op
interim basis). Ook worden wij veel gevraagd
het niveau van huidige medewerkers in kaart
te brengen als start van een opleidingstraject
of reorganisatie.

Waarom de Accounting Test?
Dan weet u wie u in huis haalt
Garantie op vaktechnische geschiktheid
Inzicht in ontwikkelingstraject
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