Let’s Work en
Golden Palace Ball
Matchende partners
W

at hebben voetbal en uitzendwerk gemeen? In aanloop naar de Golden Palace Ball
staat voetbal sinds enkele weken hoog op de agenda bij Let’s Work.

Provinciaal
voetbal in de
spotlights
Het provinciale broertje van de
Gouden Schoen, zo kan je Golden
Palace Ball het best omschrijven.
“Het is een moment van appreciatie
voor spelers uit alle reeksen van
het provinciaal voetbal die wekelijks
hun hart en ziel in de sport leggen”,
zegt Gregorio Salhi, oprichter van
de verkiezing. “Vorig jaar lanceerden
we de eerste editie in Oostende.
Dit jaar merken we dat het evenement
zorgt voor extra dynamiek en
een gezonde competitiviteit in de
verschillende reeksen. En dat is
precies waarvoor we het doen.”

Drie sterktes die voetbal en
uitzendwerk verbinden
Kenneth Van Volcem: “We zijn sportliefhebbers bij Let’s Work en geloven in
de voordelen van een gezonde geest in een gezond lichaam.
Maar niet alleen de passie voor kracht, techniek en conditie bindt ons.”

1. Talent voert de toon
Net zoals in voetbal ligt talent aan de basis van
succesverhalen. Talent en hard werk. Wij werken
dan ook elke dag hard om het talent in elke
werkzoekende naar boven te halen. Of dat talent
er nu vanaf spat of diep verscholen ligt. Het is
aan ons om de sterktes te vinden en kandidaten
vertrouwen te geven. Alleen dan kunnen ze het
beste van zichzelf geven.

2. Engagement bezielt
Het engagement van een voetballer tegenover zijn sport is opvallend. Voor veel leken
zelfs onverklaarbaar. Wij geloven dat juist daar de kracht van een sterke gemeenschap ligt.
Diezelfde bezieling vind je terug bij onze HR-consultants in het vinden van jobs voor
kandidaten en HR-oplossingen voor bedrijven.

3. Scoren doe je in team
Elf spelers op het veld en een trainer aan
de zijlijn. Hoe uitzonderlijk het talent van een
speler ook is, zonder team is er geen voetbal.
Zonder samenwerking geen creatieve
oplossingen. Dat ervaren onze HR-consultants
elke dag. Het is de teamgeest die onze
medewerkers doet groeien en kracht geeft
om elke keer net dat stapje verder te gaan.

Let’s Work en Golden
Palace Ball: samen
groeien
Dat Let’s Work en Golden Palace Ball
elk een gelijkaardig groeitraject doorlopen,
verenigen de twee misschien nog het meest.
“Na West-Vlaanderen willen we ook in de
andere provincies Let’s Work op de kaart
zetten. Diezelfde visie vinden we terug bij
de Golden Palace Ball”, aldus Kenneth.
“Dit jaar trekken we voor de eerste keer
naar Gent en Antwerpen, naast de vaste
basis in Oostende. Volgend jaar zijn ook
Limburg en Vlaams-Brabant aan de beurt.
Op die manier willen we een impuls geven
aan het provinciaal voetbal over heel
Vlaanderen”, besluit Gregorio.

