
 

Persbericht 
 

Robert Half opent nieuw kantoor in buurt  
Antwerpse haven 

 
Investering kadert in toenemende groei en belang van de regio 
  
Antwerpen, 1 december 2010 – Robert Half verhuist naar een 
volledig nieuw en vooruitstrevend kantoor in de buurt van de 
Antwerpse haven. Het bedrijf wil hiermee zijn aanwezigheid in het 
Antwerpse havengebied versterken en inspelen op het blijvende 
tekort aan geschikte kandidaten voor gespecialiseerde bediende- en 
technische functies in de regio.  
 
De haven en zijn brede omgeving - waar maritieme overslag, handel, 
industrie en logistieke dienstverlening in elkaar verweven zijn - is een 
megapool van tewerkstelling. Ondanks het feit dat er 63.000 mensen 
rechtstreeks in de haven werken en 85.000 onrechtstreeks, raken echter 
heel wat vacatures zeer moeilijk ingevuld. Gezien de gespecialiseerde 
dienstverlening van de groep, is Robert Half voor heel wat bedrijven in deze 
regio een ideale partner om hun groei op een gestadige wijze te 
ondersteunen en mee uit te bouwen. 
 
“Met de ingebruikname van dit volledig nieuwe kantoor, willen wij als groep 
een beter antwoord bieden op de toenemende vraag in de regio naar 
gespecialiseerde financiële, administratieve en voornamelijk ook logistieke 
medewerkers, zoals expediteurs, dispatchers of logistieke bedienden. Deze 
stijgende vraag is ondermeer te danken aan de economische groei en een 
belangrijke stijging van het containertrafiek in de Antwerpse haven over het 
lopende jaar.” zegt Frédérique Bruggeman, Director voor Robert Half 
International in België en tevens manager van de Antwerpse vestiging. 
 
Net zoals het bedrijf als pionier in gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
rekrutering 20 jaar geleden in Antwerpen het eerste kantoor opende buiten 
de VS, innoveert het opnieuw met een geavanceerd kantoor dat wereldwijd 
als prototype zal fungeren voor alle andere kantoren binnen de groep. Om 
het belang van deze investering en van de Antwerpse regio voor het bedrijf 
te onderstrepen, werd het nieuwe kantoor ingehuldigd door de nummer twee 
van de Amerikaanse groep, Paul Gentzkow, Chief Operating Officer van 
Robert Half International Inc. 
 
 
 



Adres- en contactgegevens voor de verschillende divisies van de Robert Half groep in 
het Antwerpse kantoor: Jan Van Gentstraat 1, bus 301 - 2000 Antwerpen. 
 
Accountemps  
T : +32 3 257 22 22 – antwerp@accountemps.be – www.accountemps.be  
 
OfficeTeam  
T: +32 3 257 26 26 – antwerp@officeteam.be – www.officeteam.be 
 
RH Finance & Accounting 
T: +32 3 241 14 30 – antwerp@roberthalf.be – www.roberthalf.be  
 
RH Management Resources  
T: +32 3 242 06 10 – antwerp-mr@roberthalf.be – www.roberthalf.be 
 
RH Financial Services Group 
T: +32 3 241 14 24 – antwerp-fsg@roberthalf.be – www.roberthalf.be 
 
RH Interim Management 
T: +32 3 242 06 10 – antwerp-im@roberthalf.be – www.roberthalf-im.be 
 
 
Voor bijkomende inlichtingen of indien u een interview wenst, kan u steeds 
contact opnemen met:  
 
Katrien Vandenabeele 
Robert Half International 
Tel.: +32 2 481 54 57 
E-mail: Katrien.Vandenabeele@rhi.net 
 
 
Over Robert Half International 
 
Robert Half International, opgericht in 1948, is de marktleider op het vlak van 
gespecialiseerde permanente en tijdelijke rekrutering en is genoteerd op de beurs 
van New York (symbol : RHI). De groep telt meer dan 350 vestigingen in Noord-
Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. 
In België opereert Robert Half International vanuit verschillende gespecialiseerde 
divisies, elk van hen in een specifieke niche: Accountemps (boekhoudkundig, 
financieel en bancair uitzendwerk), Robert Half Finance & Accounting (werving & 
selectie van gespecialiseerde financiële profielen), Robert Half Financial Services 
Group (tijdelijke en vaste rekrutering van financiële en bancaire profielen), Robert 
Half Management Resources (financiële professionals op interim- & projectbasis), 
OfficeTeam (tijdelijke administratieve en secretariaatsopdrachten), Robert Half 
Interim Management (selectie van interim managers voor het opzetten en 
coördineren van specifieke projecten) Robert Half Legal (tijdelijke en vaste 
rekrutering van juridische profielen) & Robert Half Executive Search (aanwerving 
van gespecialiseerde financiële profielen op senior niveau).www.roberthalf.net 
 


