
 
Snel de geschikte kandidaat voor uw  
opdracht, 24/7 bereikbaar, tevreden  

opdrachtgevers, medewerkers en  
duurzame relaties
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Wie zijn wij? Missie & Visie

Decarme Groep B.V is opgericht in 2007  
 en bestaat uit een groep van bedrijven die  

toonaangevend zijn op het gebied van  
arbeidsbemiddeling.

De Decarme Groep kiest in haar beleid voor 
vernieuwing, groei, dynamiek, duurzaamheid en 
flexibiliteit. 
 
Decarme Groep BV kent een breed werkveld, 
maar ook een aantal specialismen: Techniek, 
Zorg, Ruimtelijke Ordening, ICT, GWW en Energy.
 
Het onderscheid maken we door onze snelheid 
in het vinden van de geschikte kandidaat voor 
vacatures van onze opdrachtgevers, al 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 het weekend zijn 
wij bereikbaar voor vragen of spoedopdrachten. 
 
Ons succes wordt bepaald door tevredenheid 
van onze 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.

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 brengen 
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”.



Contact Vakgebieden Core business 

Certificaten

Onze dienstverlening

Decarme Groep B.V 
 

Felland-Noord 3 
 

9753 TB Haren  
 

050- 2053 053 
 

www.decarmegroep.nl 
 

info@decarmegroep.nl

VCU, NEN 4400-1

Felland-Noord 3 | 9753 TB Haren | 050 -2053 053 | www.decarmegroep.nl

    • Uitzenden & Detacheren 
    • Werving & Selectie 
    • Re-integratie 
    • Werken & Leren 
    • Poolmanagement  
    • Payroll oplossingen 
    • Projecten 
    • Recruitment

  • Nakomen van afspraken van ons zelf, onze    
     medewerkers en ook onze klanten 
  • Kennis, ervaring en weten wat er speelt 
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar 
  • Ondernemerschap, creativiteit, flexibiliteit 
     en snelheid 
  • Openheid, eerlijkheid en integriteit 
 
     “Zeg wat je doet en doen wat je zegt”


