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Wist je dat . . .
. . . we met alle  
medewerkers de 
Noordzee bezeild 
hebben in 2019



         ... iedereen  
      max 15 minuten  

van zijn/haar kantoor woont

 ... BOEMM haar  
  medewerkers  
  240 uur opleiding 
   geeft per jaar   ... we momenteel  

 2.000 uitzendkrachten  
aan het werk hebben

... we 4 dagen  
 per jaar op  
  seminarie gaan

 ... BOEMM sinds 2020 haar  
eigen matching software heeft

... BOEMM in 2017 opgericht  
is door Philip Cracco

en Lieven Bonamie



... er 43 verschillende  
nationaliteiten werken 

bij BOEMM

... we al 93.413  
sollicitatiegesprekken op 

de teller hebben staan

... we met alle BOEMM’ers 
1.448.642 calls deden in 2019

... we reeds  
3.820 tevreden  
klanten hebben

... Marie-Julie-Pascale 
aan Jumping doet

... we elke maand   
Yes-targets geven

... er 150 wagens van  
JobFIXers, White & Moore  
en Digital Payroll Services  
rondrijden in Vlaanderen



... Koning Filip ons een  
persoonlijke brief heeft  
gestuurd om ons te feliciteren
met onze gedrevenheid

... Lieven Bonamie in zijn vrije  
tijd overheerlijk witloof teelt

... onze kantoor- 
verantwoordelijken  
164.311 bedrijven  
hebben bezocht in 2019

... in het Digital Payroll 
Services logo een Morse 
code verborgen zit.  
Kan jij die ontcijferen?

... we ieder jaar een kerstcadeau  
geven aan iedere medewerker

... we elk jaar 1 miljoen euro  
in fun en events investeren

... we partner zijn van het oldtimer event 
Zoute Grand Prix dat jaarlijks doorgaat 
in Knokke-Heist



... we de meest  
 kwalitatieve  
  profielen in de  
   sector hebben

... de huisstijl van JobFIXers  
gebaseerd is op een combinatie van  
Piet Mondriaan en Roy Lichtenstein

  ... we het voorbije jaar  
 92.879 km gereden hebben 
met de BOEMM auto’s 

... we zelf
soms sprakeloos zijn.



... BOEMM de doelstelling 
heeft om 200 kantoren  

te hebben in 2025

... onze bedrijfshond  
Barry heet

... we onze winst delen  
met onze uitzendkrachten

... als je een vraag hebt, 
je altijd rechtstreeks 

naar Lieven mag  
bellen op zijn gsm 

0479 98 98 80

... Green Park aandeelhouder  
is sinds 2020. Dit is een  

investeringsmaatschappij  
met expertise in de  

detacheringssector. Zij bouwen 
mee aan het doel om BOEMM de 

grootste onafhankelijke 
HR-speler te maken.



... we de meest veilige  
uitzendkrachten hebben

... we de op één na grootste  
onafhankelijke HR-groep  
zijn in Vlaanderen

... Digital Payroll Services 
al meer dan 110.000  
contracten heeft opgemaakt

... onze jongste medewerker 
18 jaar en de oudste 57 jaar is

... BOEMM 1% marktaandeel heeft
en een naamsbekendheid van 50%

... het mogelijk is om bij BOEMM je 
wedde te verdubbelen in 1 jaar tijd

Pieter-Jan-Michiel rallypiloot is



Kantoorverantwoordelijke

The Job
Je runt een JobFIXers / White & Moore kantoor alsof het jouw bedrijf is en  
zorgt voor de uitbouw en verdere groei van dit kantoor in je eigen regio.

Je bent dagelijks op pad, gaat op zoek naar nieuwe klanten en  
begeleidt hen in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers.

Prospecteren, sales en business doen zijn jouw favoriete bezigheden.

Je onderhandelt  over contracten en maakt prijsafspraken met je klanten.

Je zorgt voor de correcte uitbetaling en administratieve opvolging van je uitzendkrachten.

Je bent een manager ‘by example’ voor je uitzendconsulent.

Je start met een opleiding van 3 weken in onze interne business school ‘Master of Sales’.

Je werkt in een uitdagende en entrepreneurial omgeving waar je de kans krijgt  
om jezelf te ontplooien en je carrière verder uit te bouwen.



Uitzendconsulent
The Job

Kan jij je enthousiasme onmogelijk intomen?

Hou je er van om mensen te overtuigen? Dan match je volledig in deze job.

Je houdt er van om actie te ondernemen en neemt zelf initiatief om op zoek  
te gaan naar geschikte kandidaten voor een job via telefonische gesprekken.

Die sociale touch en mensenkennis meng je met een commerciële flair  
om u tegen te zeggen. Van een ‘nee’ maak jij een ‘ja’.

Samen met de kantoorverantwoordelijke zorg je voor een  
kwalitatieve matching van jullie kandidaten en bedrijven en  

streven jullie ernaar om de grootste werkgever te worden van je eigen regio.



Payroll Advisor

Je runt een Digital Payroll Services kantoor alsof het jouw bedrijf is en  
zorgt voor de uitbouw en verdere groei van je regio.

Je bent dagelijks op pad, gaat op zoek naar nieuwe klanten en  
doet hen een aanbod voor flexibele tewerkstelling van hun medewerkers. 

Prospecteren, sales en business doen zijn jouw favoriete bezigheden.

Jij evolueert van een goed salespersoon naar een topmanager  
met sales skills en diepgaande menselijke inzichten. 

Weet je iets nog niet? We trainen, motiveren, stimuleren en coachen je  
tot die ruwe diamant van jou een prachtexemplaar wordt.

Wij garanderen een levensvormende en intense opleiding zowel in sales,  
people management, sociale wetgeving als entrepreneurship. 

Doorgroeimogelijkheden zijn er voor zij die de ambitie hebben.

Jij bent een hunter met commercieel bloed en een sterke communicator.

Je bent hands-on en flexibel, een ambitieuze durfal met een can do mentaliteit.

The Job
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New title =  
New bonus
+ New Car

new bonus
New Car 

+ je eigen
consulent

New title =  
New bonus
+ New Car

New title =  
New bonus
+ New Car

Key
Account
Manager

Big  
promotion:  
academical 
JAM

Let’s  
speed it up,

speeder

junior
Account
Manager

Account
Manager

Commerce

YES-target

Training

Fun

Fun

Start  
of your NEW

career

BOEMM
Diploma

jouw eerste
boemm

accessoire

de Sleutel
van je eigen 

kantoor
= Key to  

your succes

Bellen
Bellen
Bellen

Met je nieuwe
iPhone/Samsung

op de baan
in je BOEMM

wagen
       + tankkaart

Your first upgrade!
2de boemm accessoire

personal business cards
new bonus + new car

Master of 
Sales.

A sales masterclass hosted by



Digital 
Payroll Services
PAYROLL WITH A SERVICE  

Je stuurt je CV  
of persoonlijk

filmpje, spannend!

Sla een babbel  
met één van onze  

recruiters

Yes een match!
we ontmoeten  
elkaar online

Je volgt onze  
‘Master of Sales’  

opleiding

Matching Moments,   
leer boemm kennen  

met een koffie

JE doet onze  
persoonlijkheidstest

Je doet een 
case call met 

onze recruiters

You did it!
Welkom bij BOEMM

Recruitment Flow



“Ik heb dit nog nooit 
gedaan dus ik denk  
dat ik het wel kan”

- Pippi Langkous -

BOEMM nv    
Antoon Catriestraat 39a, 9031 Drongen     

tel.09 210 09 09   info@boemm.eu   www.boemm.eu


