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Start People en Jark Recruitment tekenen strategische
samenwerkingsovereenkomst
Almere, 17 juni 2008 - USG People maakt bekend dat dochteronderneming Start People ter
versterking van haar Europese klantbenadering een samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten met Jark Recruitment, een dochteronderneming van Jark Plc
(Groot-Brittannië).
HR-dienstverlener Start People, actief in 13 Europese landen, versterkt hierdoor haar positie binnen
Europese tendertrajecten. In toenemende mate sluiten klanten contracten op Europees niveau waarbij
Groot-Brittannië als land is inbegrepen. Niet in de laatste plaats omdat een groot aantal van deze
klanten met hun hoofdkantoor in Engeland is gevestigd. In het afgelopen half jaar hebben Start People
en Jark Recruitment samen een groot aantal Europese tendertrajecten binnen de industriële en
logistieke sector doorlopen. Dit heeft nu geleid tot een nadere bekrachtiging van deze samenwerking.
“De uitzendmarkt in Groot-Brittannië kenmerkt zich door een grote fragmentatie, hevige concurrentie
en relatief lage marges. Start People heeft daarom richting Europese klanten vooralsnog gekozen voor
een strategische samenwerking.
De samenwerking met Jark Recruitment biedt de mogelijkheid tot commerciële synergie omdat wij
allebei een sterke positie hebben in de industriële en logistieke sector. Bovendien passen de
aangeboden diensten (general staffing, in-house dienstverlening en werving & selectie) en de
bedrijfsculturen goed bij elkaar. Hiermee zet Start People een volgende stap in het verwezenlijken van
haar Europese strategie”, aldus Ron Icke, CEO van USG People.
“Ik ben zeer verheugd met de bekrachtiging van onze samenwerking. Start People is een
gerenommeerde Europese speler die met haar expertise en ervaring met klanten op het continent
gecombineerd met onze kennis en kunde van de markt in Groot-Brittannië maakt dat we nog
slagvaardiger Europees werkende klanten van dienst zullen zijn. Beide organisaties zijn nu bovendien
in staat elkaar bij klanten te introduceren”, aldus John Buckman, Chairman van Jark Plc.
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Profiel USG People
USG People is actief met een groot aantal sterke merken die gezamenlijk totaaloplossingen bieden op het vlak van
uitzending, detachering, HR- en customer care-services. Met een omzet van € 3,9 miljard is USG People de Europese
nummer vier in uitzending, detachering en HR-services. De groep, met hoofdzetel in Almere, is actief in een groot aantal
Europese landen, waaronder Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije,
Polen, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.
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De merkenportefeuille van USG People bevat de merken Allgeier Zeitarbeit, Proflex en Start People (General Staffing) Ad Rem Young Professionals, ASA Student, Content, Creyf’s, Express Medical, Geko Zeitarbeit, Receptel,
Secretary Plus, StarJob, SYS, Technicum en Unique (Specialist Staffing) - Legal Forces, USG Capacity, USG Energy,
USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv, USG Multi Compta, USG Restart en Utrechtse Juristen Groep
(Professionals) - Call-IT, CapitalP en United MarketPlace (Other Services).
USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index (AMX).
Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.com.

Profiel Jark Recruitment
Jark Recruitment, een gevestigde, onafhankelijke speler op de Britse uitzend-, en werving & selectiemarkt, heeft zich
sinds haar oprichting in 1996 gestaag uitgebreid in het gehele Verenigd Koninkrijk en gaat nu de Europese markt op. De
onderneming heeft haar succes te danken aan het feit dat zij zich in haar dagelijks handelen en arbeidsethos laat leiden
door haar visie en kernwaarden.
Wij streven ernaar om bestaande en potentiële klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden op het gebied van
personeelswerving en daarbij een zodanige verstandhouding met hen op te bouwen dat we niet alleen aan al hun wensen
en behoeften kunnen voldoen maar deze zelfs overtreffen. Wij doen dit door middel van een professioneel wervings- en
selectieproces waarbij hoogwaardige kandidaten gematcht worden met de gedetailleerde criteria van de klant waardoor
volledige klanttevredenheid gewaarborgd wordt. Om aan de allerhoogste service-eisen te kunnen voldoen, blijven wij
continu investeren in zowel onze medewerkers als in opleiding en technologie. Hiermee zullen wij ons ongetwijfeld
ontwikkelen tot een vooraanstaande voorkeursaanbieder van wervingsdiensten.
In het boekjaar 2007-2008 behaalde Jark Plc een omzet van ruim £105 miljoen waarmee Jark een top-40 speler is
geworden in de Britse uitzendsector, waarin ruim 13.650 geregistreerde ondernemingen actief zijn. Met meer dan 45
vestigingen en 340 medewerkers zijn wij groot genoeg om landelijk een keur aan innovatieve en kosteneffectieve
oplossingen aan te bieden en te implementeren. Omdat wij tegelijkertijd een onafhankelijke speler blijven, kunnen wij de
afstand klein genoeg houden om ervoor te zorgen dat de diensten die wij aanbieden persoonlijk zijn, zowel naar de
kandidaten als naar de klanten toe.
Wij bieden een breed scala van diensten aan via vijf gespecialiseerde divisies: Industrie, Constructie, Commercie,
Transport en Gezondheidszorg. Wij leveren zowel tijdelijk als vast personeel voor alle disciplines en aan alle soorten
bedrijven. Van een receptionist als vakantiekracht tot een ervaren metselaar op contractbasis, en van seizoenskrachten
voor een productielijn tot een heftruckbestuurder of vrachtwagenchauffeur: Jark Recruitment is ingesteld op uw
voortdurend wisselende personeelsbehoeften.
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