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“mijn hart ligt bij een  

kleinschalige organisatie 

met een hoogwaardige 

dienstverlening. Waar mensen 

hun klanten kennen en waar  

ze hart voor de zaak hebben”

Ed Bos | Directeur



Met hart voor de zaak en persoonlijke aandacht streven wij in onze werving en 
selectie continu naar de perfecte match voor tijdelijke én vaste banen. Daarbij 
ligt onze focus op het MKB in de steden Utrecht, Rotterdam en omgeving. 

U-Boss is geen uitzendbureau zoals alle andere uitzendbureaus. Wij kiezen 
bewust voor een kleinschalige aanpak omdat wij uit ervaring weten dat dit 
grote voordelen oplevert voor de twee typen klant die we onderscheiden: de 
inleners en de uitzendkrachten of medewerkers. Ons betrokken team kent alle 
klanten goed, en weet alles van de regio waarin zij opereren. Samen met onze 
klanten zoeken we telkens naar de beste oplossing. Sprankelend en helder, 
doelgericht en professioneel.

Wij zijn geïnteresseerd in de persoon achter het profiel. Als u zich bij U-Boss 
wilt inschrijven, ontvangen we u daarom graag eerst op ons kantoor. We 
sturen niemand ongezien naar de klant. Omdat we ervan overtuigd zijn dat 
dit persoonlijke contact noodzakelijk is om telkens de beste match te maken. 
Of het nu gaat om een tijdelijke job of om een afwisselende vaste baan. Want 
uitzendwerk is en blijft mensenwerk.

U-Boss | Uitzendbureau is dé kleinschalige en regionale 

uitzendspecialist die al 30 jaar prominent aanwezig is 

op de arbeidsmarkt. Vanuit onze vestigingen in het hart 

van de Utrechtse binnenstad en de regio Rotterdam, 

leveren onze teams van gedreven en ervaren consultants 

HR-oplossingen in de breedste zin van het woord.
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“Bij U-Boss word ik  

altijd warm ontvangen 

en doen ze echt  

hun best voor je”

Pieter de Haan | Uitzendkracht



Uitzenden

U-Boss is gespecialiseerd in de snelle inzet van vakbekwame en flexibele 
medewerkers voor elke branche. Wij bemiddelen vooral in kantoorpersoneel in 
de breedste zin van het woord. Met onze persoonlijke aanpak zorgen we ervoor 
dat iedere uitzendkracht in een passende omgeving terechtkomt waarin hij of 
zij optimaal kan presteren. En garanderen we dat u versterking krijgt van een 
uitzendkracht die voldoet aan al uw wensen en eisen.

Bij U-Boss vindt u gemotiveerde uitzendkrachten van hoge kwaliteit. Wij 
verzorgen de volledige werving en (voor)selectie van uw personeel. Om de 
kwaliteit van onze uitzendkrachten te garanderen brengen wij opleiding, 
werkervaring en gedrag van onze uitzendkrachten zorgvuldig in kaart. Ook 
trekken we hun gegevens na bij minimaal twee referenten.

Gaat u met U-Boss in zee, dan heeft u nergens omkijken naar. Wij zorgen 
voor vervanging in geval van ziekte en dragen alle werkgeversverplichtingen 
voor u af. Verder ontvangt u van ons alleen een factuur over de gewerkte uren 
en bieden we u een online urenregistratie. Ook is het bij U-Boss mogelijk 
om medewerkers na 1.040 gefactureerde uren kosteloos over te nemen. We 
vertellen u graag over de voorwaarden.
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“Korte lijnen, snelle actie 

en uitstekende kandidaten. 

Met duidelijke afspraken en 

persoonlijke aandacht voor 

de uitzendkracht. Daarom 

kies ik voor U-Boss!”

Jona Van Geest-Jansen | Opdrachtgever



Werving | Selectie

?
U-Boss gelooft dat een perfecte klik tussen werknemer en werkgever de beste 
garantie is voor een effectieve en plezierige samenwerking. Daarom willen we 
uw organisatie eerst goed leren kennen en besteden we veel aandacht aan 
de werkbehoeftes van zowel de klant als de sollicitant. Met die persoonlijke 
aanpak, in combinatie met de kennis en ervaring van onze consultants, zijn we 
in staat om in korte tijd de juiste persoon op de juiste plek te brengen. U heeft 
direct talent in huis!

Bij het selecteren van de juiste kandidaat kijkt U-Boss niet alleen naar opleiding 
en werkervaring. Ook het gedrag vinden we belangrijk. Daarom maken onze 
consultants bij de interviews met kandidaten gebruik van de STAR-methodiek 
(Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat). Zo brengen we de specifieke vaardigheden 
van elke kandidaat helder in kaart. 

U-Boss verzorgt voor u de gehele werving en selectie, inclusief het nagaan van 
minimaal twee referenties. Daarnaast ondersteunen we u bij het opstellen 
van een functieprofiel en brengen we alle wervingskanalen in kaart. Als u dat 
wilt werken we ook een mediavoorstel voor u uit. Hierbij heeft u verder geen 
verbintenis met U-Boss. U biedt uw nieuwe medewerker(s) direct zelf een 
arbeidscontract aan.



“U Boss zet zich in om 

zowel de wensen van 

de uitzendkracht als de 

opdrachtgever na te 

streven in goed overleg”

Merel van Wijk  | Uitzendkracht



Detachering

?
Bent u op zoek naar ambitieuze professionals om uw organisatie projectmatig 
of vast te versterken? U-Boss helpt u bij het vinden en selecteren van de juiste 
kandidaten.

Samen met u bepaalt U-Boss de beste wervingsstrategie. Omdat we thuis 
zijn in vrijwel iedere bedrijfstak, kunnen we direct efficiënt en doelgericht 
aan de slag. We selecteren snel en grondig de meest geschikte kandidaten 
en binnen de afgesproken termijn zit u met een aantal zeer gekwalificeerde 
professionals aan tafel. 

Bij detachering is uw werknemer in dienst van U-Boss. Dit betekent dat de 
medewerker bij ons op de loonlijst staat en u geen werkgeversverplichtingen 
heeft. In het detacheringscontract leggen we een minimum aantal uren met 
u vast. Verder loopt u geen enkel risico wanneer de werknemer ziek mocht 
worden, maar heeft u wel de zekerheid dat hij of zij voor de duur van het 
project beschikbaar blijft. U kunt een medewerker maximaal 6 contracten 
verstrekken met een duur van ten hoogste 3 jaar.



U-Boss Uitzendbureau B.V.

www.u-bossuitzendbureau.nl

Potterstraat 6

3512 TA  Utrecht

T 030 233 11 44

Potterstraat@u-bossuitzendbureau.nl

Burgemeester de Raadtsingel 59 b

3311 JG  Dordrecht

T 010 720 08 67

Rotterdam@u-bossuitzendbureau.nl

Lid van de branche-organisatie ABU. Een keurmerk van kwaliteit in dienstverlening, 

zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Geregistreerd in het register van de SNA 

(Stichting Normering Arbeid). 

Het SNA-keurmerk is voor alle uitzendondernemingen. Het keurmerk is gebaseerd 

op NEN 4400-1, de norm van de Stichting Nomering Arbeid. 

NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze norm stelt o.a. strenge eisen aan de juistheid 

en volledigheid van de administratie en afdracht van verschillende belastingen 

alsmede de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht.


