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Bij perfecte dienstverlening horen perfecte teksten

Recruitin is een vooruitstrevend, professioneel, onderscheidend en succesvol bedrijf. E
onderneming waar ik als tekstschrijver graag mijn diensten aan verleen, wat resulteer
fijne samenwerking tussen Recruitin en Sabine Broks Teksten.

Tekstperfectie. Dit woord is helaas niet opgenomen in de Dikke Van Dale of het Groene
Boekje, maar wel omgedoopt tot dé manier om beknopt en allesomvattend mijn
werkzaamheden te beschrijven. Ik ben Sabine Schuuring-Broks en ben woonachtig in
prachtige stad Nijmegen met mijn man Andrés en onze drie kinderen Naomi, Xavi en H
Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Daarnaast heb ik
jarenlang gewerkt als redacteur/verslaggever bij een regionaal nieuwsblad. Na een po
een uitstapje te hebben gemaakt naar de bancaire wereld, kwam ik tot de conclusie da
letters veel interessanter zijn dan cijfers. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus
begin 2010 mijn eigen tekstbureau opgezet. Je moet immers doen wat je leuk vindt én
goed in bent!

Krachten bundelen
Bij een professioneel bedrijf horen onberispelijke teksten, vooral op het gebied van za
correspondentie naar de klant en voor de klant. Als tekstschrijver ondersteun ik de rec
op het gebied van het corrigeren en herschrijven van onder meer vacatures. Door onze
krachten te bundelen, garanderen we de klanten dat zij inhoudelijk en tekstueel de be
vacatures uitzetten. Bovendien hebben de recruiters meer tijd over om zich met hun
corebusiness bezig te houden: de allerbeste professionals vinden voor de openstaand
vacatures. Ook assisteer ik het managementteam op het gebied van uitgaande
correspondentie en webcontent, zodat ook deze profs hun kostbare tijd efficiënt kunn
besteden. Bij perfecte dienstverlening horen immers perfecte teksten!

