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Triceps 13 jaar actief

 Sinds 1996 actief op het terrein van Executive Search, Coaching, 
Outplacement, Interim Management en Talent Assessment

 Succesvol in het ontdekken, stimuleren, evalueren en matchen van 
hoogopgeleid Talent

 Onze kracht is de grote kennis van de markt in combinatie met een 
flinke dosis mensenkennis

 We hebben een scherp oog voor Talent en staan voor kwaliteit en 
resultaat

Triceps: Connecting Talent & Business 
+31 (0) 88 5000 500
www.triceps.nl
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De TalentBank – voor Kandidaten

 Een investering in jezelf als hoogwaardig Talent

 Persoonlijke begeleiding door een professional consultant

 De creatie van je Personal Brand

 Een compilatie van je persoonlijke kenmerken, 
kerncompetenties, ambitie en carrière op basis van feiten 
en eigenschappen- en waarden testen

 Een podium om je professionele carrière  en persoonlijke 
Talenten te etaleren en te matchen met potentiële 
werkgevers
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De TalentBank – voor Werkgevers

 Een platform waar gespecialiseerd, hoogwaardig Talent 
zich presenteert, begeleid door ervaren consultants

 Een digitaal en persoonlijk zoekmechanisme voor het 
vinden van de juiste professional bij de juiste functie

 Een methode voor het creëren van vacature profielen op 
basis van feitelijke capaciteiten en ervaring, toegevoegd 
met persoonlijkheids- en bedrijfscultuur profielen

 Een combinatie van een makkelijk en breed toegankelijk 
Web 2.0 zoekmechanisme aangevuld met begeleiding 
door een consultant

 Integreerbaar met uw eigen HR systemen
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TalentBank Kandidaat Proces

Intake 
gesprek

RDA Tests + 
Personal 
Branding

Telefonische 
feedback 

RDA

Telefonisch

Evaluatie-
gesprek

Anonieme

Unieke 
Selling

Propositie

TalentBank
publicatie

Consultant Kandidaat RDA consultant Consultant Consultant

Factuur € 495 incl. BTW
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TalentBank Werkgever Proces

Aanmaken 
vacature 
Profiel

Matching

Vacature 
Profiel



Anonieme 
Selling

Propositie 
Kandidaat

Toegang tot 
Personal

Brand 
Kandidaat

Persoonlijke 
begeleiding 

& advies

Plaatsing

Werkgever Consultant Consultant

Openbare, gratis dienstverlening Betaalde dienstverlening

Werkgever Werkgever/Triceps

Contactmoment Triceps
consultant 

088 5000 500 

Check & advies door 
Triceps Consultant aan 
kandidaat en werkgever
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Het Personal Brand – De bouwstenen

 Word zichtbaar via een persoonlijk 
communicatieplan

 Benadruk je persoonlijke- en 
unieke kerncompetenties

 Creëer een heldere visie over 
carrière- en persoonlijke 
doelstellingen

 Toon een overzichtelijk track 
record van werkervaring,  
opleiding en trainingBasis

Ambitie

Uniek 
& 

Anders

Zichtbaar
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Het Personal Brand – Een voorbeeld

http://www.visualcv.com/kevinkelly


9

De Persoonlijke Unieke Selling Propositie

 Anoniem

 Onderdeel van Personal Brand

 Samenvatting persoonlijk- en 
professioneel profiel

 Elevator Pitch van je Personal Brand

 Vindbaar via digitale kanalen

 Gratis opvraagbaar via matching 
vacature profiel – persoonlijk profiel
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Preview anoniem profiel na matching

Hands-on Sales en Marketing Manager.

Professional die het klappen van de zweep kent in marketing en verkoop bij een 
corporate organisatie. Brede ervaring in telecom en retail. Wil zijn kennis en 
ervaring graag inzetten in de sales met een aantal teamleden -> meer anonieme 
informatie beschikbaar…

Een no nonsens verandermanager met een goede reputatie die meer dan 
oplossingsgericht werkt. 

Een commercieel gedreven manager met een innovatieve kijk op de bouwmarkt.
Een professionele verandermanager die thuis is in de implementatie en verfijning 
van het business model -> meer anonieme informatie beschikbaar…

Verandermanager, met ruime ervaring in Operations.

Een commercieel ingestelde Operations Manager met een schat aan ervaring in 
management- en consultancy functies in middelgrote en grote organisaties met 
eindverantwoordelijkheid tot 110 medewerkers -> meer anonieme informatie 
beschikbaar…
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De  TalentBank

Connecting 
Talent & Business

www.triceps.nl


