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WIE  
ZIJN  
WIJ?

Al 19 jaar ...

Wij zijn in 18 jaar tijd uitgegroeid tot één van de

vooraanstaande werkgevers van Nederland op

het gebied van uitzenden en detacheren van

Oost-Europese uitzendkrachten naar voornamelijk  

opdrachtgevers in de agrarische sector en

de voedingsindustrie.
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WAT  
DOEN  
WIJ?

Dienstverlening

Dat doen wij door onze opdrachtgevers bij te staan  

in het complete personeelsvraagstuk als full-service  

dienstverlener en continue partner.

WIJ BEGELEIDEN DE UZK 

WIJ ZORGEN VOOR WERK

WIJ ZORGEN VOOR 
HUISVESTING

WIJ ZORGEN VOOR 
VERVOER



2018 

53 vaste medewerkers in Nederland

2475 uitzendkrachten

1980 slaapplaatsen

316 auto’s

279 fietsen

€ 68 mln omzet

Facts & figures



HOE  
GAAN 
WIJ TE 
WERK?

Polen

1. Złotów

2. Olsztyn

3. Trzebnica

4. Sanok

Oekraïne

5. Berehove

Roemenië

6. Suceava

7. Satu-mare
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Eigen werving & Selectie

Via een intensief werving- en selectieprogramma

zoeken wij met 22 recruiters naar geschikte en

gemotiveerde uitzendkrachten vanuit eigen

werving- en selectiekantoren in Polen, 

Roemenië  en Oekraïne.



WAAR  
DOEN  
WIJ  
DAT?

Ons werkgebied

Onze enthousiaste uitzendkrachten gaan aan de slag 

bij middelgrote tot  grote bedrijven die voornamelijk 

actief zijn in de (glas)tuinbouwsector, voedings-

industrie en/  of in de techniek en logistiek

Logistiek 6%

Techniek 7%

Voeding 24%

(glas) tuinbouw
62%
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WIE  
DOEN  
WIJ  
DAT?

Onze uitzendkrachten

55%
Roemeen
s

45%
Pools

60%
man

40%
vrouw

Verhouding m/v

Uitzendkrachten



NAAR 
NL

Mensen zijn geworven en geselecteerd, en dan….

55%
Roemeen
s

45%
Pools

60%
man

40%
vrouw

Verhouding m/v

• Aankomst op Stella Maris, 24/7 receptie, altijd een warm welkom

• Introductie voor al onze werknemers, hoe werkt een en ander in NL en bij GM

• Verkrijgen van een BSN nummer

• Aanmelding ziektekostenverzekering

• Introductie op het werk

• Doorverhuizen naar de uiteindelijke woonlocatie (bij het werk)



IN NL Onze service

55%
Roemeen
s

45%
Pools

60%
man

40%
vrouw

Verhouding m/v

• 24/7 bereikbaarheid bij calamiteiten

• Ondersteuning bij mogelijk nodige medische zorg, van afspraak maken tot vertalen bij de arts

• Helpdesk

• Inloopavonden

• Bezoek op de werkvloer (door intercedent)

• Bezoek op de woonlocaties (door flex coördinator)

• Gecoördineerd vervoer (carpoolen)

• Verzorgen van huisvesting (en vervoer) is een optie binnen Goodmorning, geen verplichting!



WONEN

Huisvesting

• Eigen beheer/ woningcontrole door flex coördinatoren

• Eigen onderhoudsteam

• Locaties > 150 personen een beheerder woonachtig 
op locatie 

• 24/7 bereikbaarheid 

• Goede communicatie en samenwerking met de buurt 
en omgeving



Stella 

Maris 
Stella Maris, HET voorbeeld
428 bewoners
103 appartementen

24/7 receptie, brasserie, fitness, buitenruimte

Al 10 jaar een succes



Ter

neu

zen
Samen tot een succes maken!
* Coördinator van de regio: Cosmin Rusu
* Cosmin woont en werkt al jaren voor Goodmorning in de regio 
Zeeland, hij kent het op zijn duimpje! 

* De werknemers worden al geruime tijd door Cosmin begeleid

* Cosmin zal zelf gaan verblijven in het complex
* Start met maximaal 100 bewoners

* 75% van onze bewoners in Zeeland is een koppeltje 



Ter

neu

zen
De buurt en omgeving 
• Wij en de bewoners willen graag onderdeel uitmaken van de 

buurt.

• Sporten/ activiteiten

• Sponsoring

• Hulp nodig? Bel ons! 


