Binnen onze organisatie hebben wij een groot bestand van zeer talentvolle
interimmers. Soms ontbreekt het Suited Interimmers nét aan de expertise die
juist jij in huis hebt. Wat je vakgebied ook is: samen met Suited Interimmers
werk je aan mooie opdrachten.
Je bent als interim professional gewend om vanaf het eerste moment slagen te maken. Wees van
betekenis in b.v.:
•
•
•
•
•

Het aantrekken van personeel als HRM adviseur
Zie direct waar het vastloopt als manager
Kom met verfrissende communicatie-uitingen als communicatieadviseur
Zie waar winst te behalen valt in de rol van financieel adviseur
Of kom met nieuwe inzichten in complexe ICT projecten als IT-er

Wat jouw rol ook is als interimmer, jij boekt direct resultaat!

Werkwijze
Wanneer je je (volledig kosteloos) bij ons aanmeldt, kom je op onze verzendlijst te staan. Hebben wij
een aanvraag, dan verspreiden wij deze via WhatsApp inclusief een beschrijving en de gewenste
kwalificaties. Ben je beschikbaar en voldoe je aan de gestelde criteria, dan reageer je direct. Wij
hanteren namelijk een responsetijd van maximaal 24 uur naar de opdrachtgever.
Na je aanmelding plannen we een (online) kennismakingsgesprek waarbij alle ins and outs van de
opdracht worden besproken en vanzelfsprekend ook van jouw kennis en ervaring. Wij gebruiken
jouw eigen CV omdat wij van mening zijn dat een opdrachtgever niet gebaat is bij geüniformeerde
CV’s. Een CV en hoe deze is opgebouwd vertelt immers meer over jou dan alleen je ervaring.
Je doet het gesprek met de opdrachtgever alleen en zelfstandig. Wij zorgen dat je goed geïnformeerd
bent over de inhoud van de opdracht. Vanzelfsprekend kun je voor, tijdens of na de opdracht te allen
tijde contact met Suited Interimmers opnemen voor overleg of om te klankborden.

Vergoeding
Jouw vergoeding ligt bij Suited Interimmers 5% tot 20% hoger dan bij de gevestigde intermediairs.
Wij rekenen minder marge door aan de opdrachtgever dan andere bureaus.
Wij vinden namelijk dat de vergoeding voor het geleverde werk grotendeels moet vallen op de plaats
waar ze thuishoren en dat is bij jou, als uitvoerder van de opdracht. Daarnaast past Suited
Interimmers een afbouw van haar marge toe na het overstijgen van een opdrachtduur van een
vooraf afgesproken aantal uren. Hierdoor stijgen de verdiensten voor de interimmer terwijl het
inkooptarief voor de opdrachtgever gelijk blijft. Langdurige opdrachten vergen minder van onze tijd
dus kan onze vergoeding ook lager worden.de interimmer. Dat is prettig voor de interimmer die naar
behoren wordt beloond en daarmee ook prettiger voor u.

Samenvattend
•
•
•
•
•

Eenvoudige registratie, alleen je naam en mobiele telefoonnummer
Geen login en registratie die je moet bijhouden
Je reageert alleen wanneer je beschikbaar bent
Opdrachten komen naar je toe, je hoeft het zelf niet in de gaten te houden
De kennismakingsgesprekken met Suited Interimmers voor een opdracht vinden online of
telefonisch plaats.

Ben jij geïnteresseerd? Aanmelden kan via een e-mail naar marc@suitedinterimmers.nl met daarin
jouw naam, professie en mobiele telefoonnummer.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons via 0481-355037.

Inschrijven
Wij krijgen aanvragen op alle niveaus en in alle branches:
•
•
•

van operationeel niveau tot strategisch niveau
parttime en/of fulltime
profit en non profit organisaties

Ben jij als interim professional gewend om vanaf het eerste moment slagen te maken? En ben jij
enthousiast en hou je van jouw werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil jij graag aan de slag bij Suited Interimmers? Aanmelden kan via een e-mail naar
marc@suitedinterimmers.nl met daarin jouw naam, professie en mobiele telefoonnummer.
Wil je eerst meer informatie, neem dan contact met ons op via 0481-355037.

