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ManpowerGroup® (NYSE: MAN), de wereldwijde leider in global workforce solutions, helpt organisaties bij hun  
transformatie in een snel veranderende wereld van werk door het zoeken, beoordelen, ontwikkelen en beheren van  
talent dat hen in staat stelt succesvol te worden. We ontwikkelen elk jaar innovatieve HR-oplossingen voor  
honderdduizenden organisaties door hen bekwaam talent aan te bieden en tegelijkertijd zinvolle en duurzame banen te 
vinden voor miljoenen mensen in een breed scala van sectoren en vaardigheden. Onze expertfamilie van merken van  
ManpowerGroup – Manpower, Experis en Talent Solutions (RPO, TAPFIN-MSP en Right Management) – creëert al  
gedurende 70 jaar aanzienlijk meer waarde voor kandidaten en klanten in 80 verschillende landen en gebieden. We 
worden op consistente wijze erkend voor onze diversiteit, een werkgever die instaat voor vrouwen, inclusie, gelijkheid en 
mensen met een arbeidshandicap. In 2020 werd ManpowerGroup voor het elfde jaar op rij een van ‘s ‘werelds meest  
ethische bedrijven’, wat onze positie als het meest vertrouwde en bewonderde merk in de branche bevestigt. In 2020, kreeg  
ManpowerGroup BeLux de hoogste score – Gold Star EcoVadis – op sociaal, ethisch en milieuvlak als leverancier voor 
zijn MVO- en duurzaamheidsbeleid. 

Ontdek hoe ManpowerGroup de toekomst van werk stimuleert. manpowergroup.com 
Klaar voor het nieuwe tijdperk The Human Age, waar talent de motor is van de economie? Surf dan naar  
‘ManpowerGroup Knowledge Center’. manpowergroup.be

Betrouwbaar, flexibel en efficiënt. Manpower is een pionier in uitzendarbeid. Dankzij een compleet dienstenaanbod, 
helpt Manpower ondernemingen om zich aan te passen aan een steeds veranderende omgeving door hen de nodige  
flexibiliteit en wendbaarheid aan te reiken. Via ons netwerk van agentschappen en digitale tools vinden onze  
consultants elke dag opnieuw de geknipte kandidaat of de perfecte job; voor interim jobs of vaste betrekkingen voor kmo’s en  
internationale ondernemingen. En dat in alle specialisaties: industry, technics, supply chain & logistiek, retail, office  
people, sales & marketing, horeca & events, students en dienstencheques. Om talent te ontwikkelen in een voortdurend  
veranderende omgeving, biedt Manpower vaardighedenontwikkeling en loopbaanbeheer via zijn MyPath®-programma. 
Daarnaast biedt Manpower ook  trainingsoplossingen –  Manpower Logistics, Technical & Soft skills Academy – via zijn 
Futurskill-experts. Wist u dat Manpower elke minuut wereldwijd 348 personen aan een job helpt? 

Manpower maakt deel uit van het hoofdmerk ManpowerGroup®. De groep bestaat verder nog uit Experis en Talent  
Solutions (RPO, TAPFIN-MSP en Right Management). manpower.be

Experis is wereldleider in de rekrutering en het beheer van HR-projecten binnen de domeinen ICT, engineering en  
wetenschappen, finance en human resources. We helpen bedrijven groeien door het aantrekken, evalueren en  
aanwerven van experts. Experis kent zijn activiteitensector als geen ander. Enerzijds analyseert Experis de behoeften van de  
klanten en stelt ze innoverende oplossingen voor, anderzijds rekruteert Experis gespecialiseerde profielen die bij onze  
klanten een dynamische loopbaan kunnen uitbouwen. Als medewerker van Experis™, in dienst bij een klant of 
als freelancer. Via ons deelmerk Proservia, bieden we ook oplossingen op het gebied van infrastructuurbeheer en  
gebruiksondersteuning door de organisatie, het beheer van helpdesks en de on-site interventies. We danken ons succes 
aan onze kracht om oplossingen aan te reiken die de groei versnellen en de productiviteit versterken.

Experis™ maakt deel uit van het hoofdmerk ManpowerGroup®. De groep bestaat verder nog uit Manpower en Talent 
Solutions (RPO, TAPFIN-MSP en Right Management). experis.be
 

Talent Solutions brengt het gespecialiseerde aanbod van ManpowerGroup samen op globaal niveau  
– RPO (Recruitment Process Outsourcing), TAPFIN–MSP (Managed Service Provider) en Right Management  
(Talent Management & Outplacement) – om bedrijven te helpen voldoen aan hun complexe behoeften op het gebied 
van human resources management. Als wereldleider in deze drie segmenten  maakt Talent Solutions gebruik van onze  
expertise en ons diepgaand begrip voor de behoeften van individuen om zo uitgebreide en datagedreven oplossingen 
te bieden gedurende de gehele levenscyclus van de talenten. Dit proces gaat van het aantrekken en verwerven van tal-
ent door het perfectioneren van vaardigheden, tot het ontwikkelen en het behouden van talent. Wij bieden een service 
op maat, die gebruik maakt van de meest geavanceerde technologieën en diepgaande kennis over de HR-markt over  
verschillende landen, op grote schaal.

Talent Solutions maakt deel uit van het hoofdmerk ManpowerGroup®. De groep bestaat verder nog uit Manpower en  
Experis. talentsolutions.be
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ManpowerGroup Brand Architecture:

RPO (Recruitment Process Outsourcing) 
Onze RPO-divisie ondersteunt op maat gemaakte sourcing-, assessment - en rekruter-
ingsprojecten om bedrijven in staat te stellen hun talentpool te verbreden voor vaste of  
tijdelijke posities. Door een holistische benadering van werving aan te bieden en onze  
klanten snel en efficiënt toegang te geven tot het beste talent in een complexe, onvoorspelbare  
en voortdurend veranderende omgeving, verbeteren we de productiviteit en  
winstgevendheid van hun organisatie. Talent Solutions is voor het tiende opeenvolgende jaar 
door HR-analisten erkend als wereldleider in RPO-oplossingen.

TAPFIN-MSP (Managed Service Provider)
Als wereldleider in MSP-services, biedt TAPFIN oplossingen die het beheer van sourcing, 
kosten, kwaliteit en risico’s die verband houden met het externe personeel van organisaties -  
uitzendkrachten, consultants, freelancers, onderaannemers of studenten - verbeteren. 
Steunend op onze ongeëvenaarde expertise en innovatieve technologieën, helpen we onze  
klanten hun Total Talent Management-strategie te optimaliseren en hun huidige en toekomstige 
prestaties te verbeteren. Talent Solutions wordt door HR-analisten erkend als de wereldleider in  
MSP-oplossingen voor het zesde jaar op rij.

Right Management
Right Management helpt organisaties talent aan te trekken, te ontwikkelen en vast te  
houden in een steeds veranderende omgeving. Met 40 jaar ervaring in talentmanagement  
implementeren we HR-oplossingen waarmee onze klanten de prestaties van hun  
medewerkers- en hun organisaties- vandaag kunnen verbeteren door hun vaardigheden 
te ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van morgen. Onze expertise omvat het  
beheer van professionele transities en outplacement, loopbaan- en vaardighedenbeheer en  
leiderschapsontwikkeling.

Talent Solutions brengt het gespecialiseerde aanbod van ManpowerGroup samen op globaal niveau  
– RPO (Recruitment Process Outsourcing), TAPFIN–MSP (Managed Service Provider) en Right Management  
(Talent Management & Outplacement) – om bedrijven te helpen voldoen aan hun complexe behoeften op het gebied 
van human resources management. Als wereldleider in deze drie segmenten  maakt Talent Solutions gebruik van onze  
expertise en ons diepgaand begrip voor de behoeften van individuen om zo uitgebreide en datagedreven oplossingen 
te bieden gedurende de gehele levenscyclus van de talenten. Dit proces gaat van het aantrekken en verwerven van tal-
ent door het perfectioneren van vaardigheden, tot het ontwikkelen en het behouden van talent. Wij bieden een service 
op maat, die gebruik maakt van de meest geavanceerde technologieën en diepgaande kennis over de HR-markt over  
verschillende landen, op grote schaal.

Talent Solutions maakt deel uit van het hoofdmerk ManpowerGroup®. De groep bestaat verder nog uit Manpower en  
Experis. talentsolutions.be
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