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Detargeo is een HR organisatie die zich richt op 
Werving en Selectie en het Uitzenden en  
Detacheren van werkzoekenden voor het werk in 
de sectoren Overheid, Ruimtelijke Ordening, ICT 
en Erfgoed. Onze opdrachtgevers hebben sterk  
uiteenlopende activiteiten. Bij onze  
opdrachtgevers kunt u denken aan diverse 
Rijksdiensten, Provincies, ingenieursbureau’s 
maar ook waterschappen en gemeenten. Onze 
kandidaten zijn even uiteenlopend als onze 
opdrachtgevers. Waar nodig ondersteunen we 
opdrachtgevers en onze kandidaten met  
gerichte trainingen.  
 
Kwaliteit is onze drive.

Soms moeten we daarvoor tot het uiterste gaan. 
Wij werken niet alleen tijdens kantooruren 
maar wanneer de klant en onze medewerkers 
daarom vragen. Ook in de avonduren en/of in de 
weekenden zijn wij bereikbaar voor vragen of 
spoedopdrachten.  
 
Succes wordt bepaald door tevredenheid van 
opdrachtgevers en medewerkers!  
Wij zijn overtuigd van het feit dat wanneer je 
beide partijen tevreden kunt stemmen, je de 
juiste balans hebt gevonden en een langdurige 
relatie kunt aangaan. 
 
Wilt u meer weten, neem dan contact op. 

   • Snel en efficiënt 
   • Open  
   • Integer

    • Uitzenden & Detacheren 
    • Werving & Selectie 
    • Poolmanagement  
    • Projecten 
    • Recruitment 
    • Projectmanagement 
    • Doorplaatsing eigen personeel



Contact Missie & Visie

Detargeo 
 

Felland-Noord 3 
 

9753 TB Haren 
 

050- 2053 053 
 

info@detargeo.nl 
 

www.detargeo.nl

Partner:

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote 
uitdagingen. Door de vergrijzing in combinatie 
met de beperkte instroom van technisch  
geschoold personeel dreigt veel kennis en een 
schat aan ervaring verloren te gaan. Ook bren-
gen de economische omstandigheden behoefte 
aan flexibiliteit mee. 
 
Visie  
 
De Decarme Groep opereert vanuit de visie  
“specialists on the job”. De Decarme Groep 
streeft naar een duurzame relatie met haar  
opdrachtgevers op basis van vertrouwen,  
kwaliteit en meerwaarde. Vanuit onze functie 
als intermediair willen wij de aansluiting tussen 
de vraag-en aanbodkant van de arbeidsmarkt 
verbeteren door het aan elkaar verbinden van 
verschillende stakeholders. 
 
Missie 
 
De Decarme Groep stelt zichzelf ten doel  
hoogwaardige dientstverlening te bieden die 
een oplossing biedt voor zowel de tijdelijke als  
permanente behoefte aan gekwalificeerd  
personeel. Dit doen we op een open, integere 
en toekomstgerichte wijze, met als doel vraag 
en aanbod op het gebied van personeelsvoor-
ziening in belans te brengen. Leidend voor de 
Decarme Groep is een goede match maken met 
als centraal uitgangspunt:  
 
“de juiste mens op de juiste plek”.


