
SMART CONTRACTOR
SOLUTIONS

Een professionele service om intelligent gebruik te maken van EU onderaannemers

Waarom

• U bent een succesvolle onderneming en wil strategisch groeien.

• U aarzelt om nieuwe projecten aan te nemen omdat u te weinig bekwame en gemotiveerde
medewerkers vindt op de lokale arbeidsmarkt.

• U bent op zoek naar (middel)lange termijn samenwerking en resultaten in plaats van
korte  termijn oplossingen.

• U streeft naar een gezonde marge zonder u zorgen te maken over het juridisch kader.

• U waardeert waardevolle B2B partnerships gebaseerd op wederzijds respect en
vertrouwen.

• U streeft naar duurzame oplossingen die ethisch onderbouwd zijn en de marktregels
respecteren.

• U verkiest een advies van business experts met ervaring “in the fi eld” in plaats van te
leren  met vallen en opstaan.

Wat doet Link4Projects

• Wij stellen vragen en trachten uw project grondig te begrijpen mbt. uw vraag naar extra werkkrachten.

• Wij gaan samen met u na of (onder)aanneming voor uw project de beste oplossing is.

• Indien nuttig stellen wij u ook andere oplossingen voor die we binnen de groep kunnen
aanbieden. (Rekrutering& selectie, Uitzendarbeid, Consulting, …)

• Wij analyseren en bestuderen uw business en de markt waar u in werkt.

• Wij introduceren en stellen u voor bij een team van deskundige EU (onder)aannemers.

Hoe

• In samenwerking met onze internationale netwerkpartners selecteren wij de beste opties.

• Wij leren de details van uw project kennen: plaats, duurtijd, voertaal van de
coördinatoren,  vereiste kennis en ervaring, benodigde erkenningen, certifi caten, …

• Wij doen u een voorstel mbt. ons strategisch advies.

• Link4Projects stelt u een team voor van een deskundige onderaannemer.

• We zorgen voor een duidelijk overzicht van alle praktische zaken betreff ende de start
van de samenwerking met de door u geselecteerde onderaannemer.

• Begeleiding van de (onder)aannemer betreff ende de uitwerking van alle praktische
documenten zoals de off erte, oprichtingsaktes, verzekeringen, bewijs geen schuld,
overeenkomsten, A1 documenten, Limosa, checkin@work, …



En verder … Begeleiding bij het eerste project

Onze Eu onderaannemers streven naar een strategische samenwerking op (middel)lange termijn met uw bedrijf. Een
degelijke begeleiding van het eerste project is essentieel om van bij het begin het vertrouwen op te bouwen en de juiste
koers te kiezen.  Daarom voorziet Link4Projects ook in:

• “Taalassistentie” en ondersteuning om het contract met de EU onderaannemer af te sluiten.

• Nazicht van alle documenten voor de start van de tewerkstelling.

• Persoonlijk overleg ter plaatse of via video bij de start van de EU onderaannemer in uw bedrijf.

• Regelmatige overlegmomenten en problem solving tijdens de duurtijd van het project.

• Permanente rol van “Liaison offi cier” tijdens uw samenwerking met de voorgestelde onderaannemer.

• Evaluaties van voorbije projecten en vooruitkijken naar toekomstige projecten.

Uw aanspreekpunt
Ronald Goovaerts, strategisch business development partner bij Link4Projects.
Ronald is inmiddels al meer dan 7 jaar actief binnen de Link2Europe groep, eerst als verantwoordelijke voor het Portugees
rekruteringsagentschap, rekrutering en selectie van ‘praktisch opgeleiden’ en hogere gespecialiseerde profi elen zoals
Ingenieurs, … .

Sinds 2017 is hij verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van Link4PProjects: Een professionele service om op een
intelligente manier samen te werken met EU onderaannemers.

Ronald heeft een jarenlange internationale ervaring in strategisch business development. Als Vlaams Industrieel
Ingenieur woont en werkt Ronald al meer dan 25 jaar in Zuid Europa. Hij ontwikkelde de laatste 25 jaar verschillende
internationale projecten in meer dan 20 landen. Ronald spreekt meer dan een handje vol talen, houdt van hard resultaat
gericht werken, onderhandelt overtuigend, licht provocerend en dynamisch met als doel om voor alle partijen de beste
resultaten te  behalen. Ronald gaat steeds voor creatieve en duurzame oplossingen.

Wilt u kennismaken met onze dienstverlening?
Heeft u interesse om uw knelpuntvacatures in te vullen door in de internationale vijver te
vissen?  Neem dan contact op met Link4Projects!

Link4Projects - Rijksweg 10A – 2880 Bornem

M: +32 476 969 744 - Ronald@link4projects.be - www.link4projects.eu


