Deze enquête duurt 2 tot 3 minuten en
helpt WR enorm!
Hoe zouden wij onze dienstverlening aan
Kandidaten kunnen verbeteren?
Answer Options
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1 okt 29, 2014 11:46 a.m. Tot nu toe nog geen punten in het proces tegengekomen om te
verbeteren
2 okt 29, 2014 9:49 a.m. Zou ik niet weten, hoe het ging met mij vond ik prettig. Kreeg
meteen reactie en de informatie werd meteen door gemaild.
3 okt 28, 2014 2:45 p.m. Heb ik als voldoende ervaren
4 okt 26, 2014 6:57 p.m. Tot nu toe WR is de meest "straightforward" en snelste dat ik ken,
dus ik weet nog niet how kan dit verbeteren.
5 okt 25, 2014 1:00 p.m. Naar mijn mening is dat ruimschoots voldoende!
6 okt 18, 2014 7:12 a.m. geen idee
7 okt 14, 2014 6:24 p.m. Tot nu toe zijn er geen verbeterpunten naar mij mening.
8 okt 14, 2014 6:04 p.m. geen idee
9 okt 14, 2014 4:44 p.m. n.v.t.
10 okt 10, 2014 11:49 a.m. hmm...
11 sep 18, 2014 1:25 p.m. Weeten niet, font 't heel efficient.
12
jul 27, 2014 9:13 p.m. Alles is prima geregeld.
13
jul 24, 2014 7:21 p.m. Dienstverlening is goed!
14 jul 23, 2014 10:55 a.m. niet nodig
15
jul 13, 2014 2:06 p.m. Geen suggesties, ik ben zeer tevreden.
16
jul 10, 2014 7:24 p.m. 17
jul 8, 2014 1:18 p.m. Geen idee eerlijk gezegd.
18
jul 7, 2014 8:15 a.m. Gewoon zo doorgaan, jezelf blijven
19
jul 3, 2014 11:40 a.m. Niets meer aan doen. Persoonlijke benadering en investeren van
tijd geeft genoeg voldoening.
20
jul 2, 2014 1:55 p.m. Tot nu toe niets op aan te merken.
21 jun 28, 2014 7:57 p.m. Ik heb hier nog te weinig ervaring mee gehad om aanbevelingen
te kunnen doen.
22 jun 26, 2014 10:38 a.m. Ik vind het eigenlijk wel goed zo.
23 jun 16, 2014 7:17 p.m. Geen suggesties
24 jun 12, 2014 6:04 a.m. nvt
25 jun 3, 2014 10:11 a.m. Doorgaan zoals jullie nu bezig zijn!
26 mei 29, 2014 6:53 p.m. Niet, zo doorgaan. Ik ervaar WR als een partij die niet alleen maar
naar de vragende partij kijkt, maar ook zeker naar voorkeur van de
kandidaten zelf om zo een perfect match te krijgen.
27 mei 26, 2014 7:42 a.m. Ik denk dat jullie het goed doen !
28 mei 21, 2014 4:31 p.m. Weet niet!Het gaat goed zoals het nu gaat.
29 mei 16, 2014 1:12 p.m. Ik ben zeer positief over de verleende dienstverlening.
30 mei 16, 2014 8:36 a.m. Op dit moment heb ik geen suggesties
31
mei 5, 2014 2:24 p.m. Geen opmerkingen | aanvullingen

