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LIEVER EEN  
SUITED INTERIMMER  
DAN EEN  
VERRE VRIEND!
Je zoekt een interimmer die bij je past, met de  
juiste vakinhoudelijke kennis, en rap een beetje. 
Dan zit je goed bij onze specialisten van Suited 
Interimmers. Wij komen binnen 24 uur met een 
voorstel van passende kandidaten. Onze partners 
binnen Suited Interimmers hebben allemaal veel 
ervaring als interimmer op hun vakgebied bij 
uiteenlopende bedrijven. Met hun ervaring kunnen 
zij goed beoordelen wat, hoeveel en welk niveau 
van expertise je nodig hebt.

Doorlooptijd van start tot 
voorstel met kandidaten  
   
Match door vakinhoudelijke 
ervaringsdeskundige  
   
Volledig transparant  
    
Eerlijke tarieven   
  
Modern 
 
Met een lach op ons gezicht

24u

Ben jij op zoek naar een interimmer? Dan mag je dit van ons verwachten!

1) Intakegesprek 
 In het intakegesprek vragen wij nog even éxtra door, om samen met jou de wervingsvraag 
 messcherp te krijgen. Dat doen we hoe jij dat het liefst wilt. Online of telefonisch. 

2) Met verve gaan wij voor je werven
 Na het intakegesprek gaan wij meteen voor je aan de slag. Dat doen we supersnel, want …

3) Binnen 24 uur ontvang jij onze reactie 
 Binnen 24 uur ontvang je ons voorstel met perfect passende en direct beschikbare kandidaten. 
 Vinden wij dat we voor jouw specifieke vraag nog niet de best passende match hebben? 
 Dan hoor je dát binnen 24 uur van ons.

4) Kies accuraat jouw droomkandidaat
 Je kiest de meest geschikte kandidaten uit ons voorstel. Deze kandidaten komen zelf kennismaken, 
 zodat je zelf kunt bepalen wie van de kandidaten de gedroomde match is.

We stoppen niet totdat je tevreden bent. We gaan graag voor jou aan de slag.  
Sneller, transparanter en eerlijker.

Bel 0481-355037 of  
mail info@suitedpeople.nl



Bel 0481-355037 of  
mail info@suitedpeople.nl

Transparante kosten
Geen kleine lettertjes, alleen maar grote! (en niet teveel).

Bij Suited Interimmers hebben we geen ondoorzichtige  
contracten of onduidelijke marges. We doen alles open en 
eerlijk. Zodat iedereen precies weet waar ze aan toe zijn. 
 
Onze marge is 16%/12%/9%
En dat is aanmerkelijk lager dan bij andere intermediairs. 

Hoe langer de opdracht, hoe kleiner onze marge
Het is simpel: als de opdracht langer duurt hebben wij 
er minder werk aan. Dus na een afgesproken aantal uur  
stijgen de verdiensten van de interimmer, en wordt  
onze marge kleiner. 

Wij willen een eerlijk tarief voor de interimmer
De vergoeding voor de interimmer is bij Suited Interimmers 
hoger dan elders. En dat betekent niet dat jij meer betaalt. 
Waarom? Simpel: wij geloven dat de vergoeding moet 
gaan naar degene die de opdracht uitvoert: de interimmer. 
Wij geloven in deze eerlijke beloning. Dat is prettig voor de 
interimmer en ook prettiger voor jou.
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Volledig schrijven of aanscherpen 
van het profiel 
Zoeken en selecteren van de  
mogelijk passende interimmers 
Uitgebreide gesprekken met de 
mogelijk passende interimmers 
Uitgebreid voorstel van de best 
passende interimmers, inclusief  
een motivatie per interimmer. 

Full service

16% van het uurtarief (*) 
Binnen 24 uur ontvang je ons voorstel.

Kosten

Indien we de opdracht exclusief 
mogen uitvoeren, ontvang je onze 
full service maar dan tegen een 
nog scherper tarief. 
    

Exclusiviteit bij een opdracht

12% van het uurtarief (*) 
Binnen 24 uur ontvang je ons voorstel.

Kosten

(*) Als de opdracht langer dan 500 uur in beslag 
neemt dan daalt ons tarief naar 12% resp. 9%. 


