Bel 0481-355037 of
mail info@suitedpeople.nl

SUITED
OP IEDER POTJE
PASSEN WIJ
DE DEKSELS!
Met behulp van Suited Permanents vind je dé
medewerker die aan jouw wensen voldoet en
bij je organisatie past! Hierdoor kunnen wij jou
meestal binnen 2 weken kennis laten maken
met de juiste kandidaat. Het verbinden van
mensen. Het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod. Het beste uit onszelf halen door net dat
beetje extra te geven, creatief te zijn en zo jouw
verwachting te overtreffen. Oftewel, het verschil
maken! Dat geeft ons energie!

Meestal
Doorlooptijd van start tot
binnen
voorstel met kandidaten		 2 weken
			
Match door vakinhoudelijke
ervaringsdeskundige		
			
Volledig transparant		
				
Eerlijke tarieven			
		
Modern

Met een lach op ons gezicht

Werk wijzer met Suited Permanents!
Weet je globaal welke richting je op wil met een vacature? Dat is voldoende! Want wij weten de weg.
Samen met jou stippelen we de perfecte route uit naar heldere wensen en verwachtingen, een aantrekkelijke
vacature, en perfect passende kandidaten.
Zo doen we dat
•
Samen met jou stellen we een functieprofiel en vacaturetekst op
•
Wij duiken ons netwerk in voor de beste mensen, of met een maatwerk wervingscampagne
•
Vinden we je droomkandidaat? Dan treedt deze gewoon in dienst van jouw organisatie
•
Je betaalt ons een -van te voren afgesproken- vergoeding voor de werving
•
En alleen als je tevreden bent met de uitkomst. Dus… No cure, no pay!
Korte lijntjes
Daar zit onze kracht. We werken met kleine specialistische teams, in nauwe en persoonlijke
samenspraak met jou.
Resultaat telt
Onze partners krijgen de volledige vrijheid om de beste medewerkers voor jou te vinden, en worden
beloond op het resultaat. Het positieve gevolg: alleen de best passende professional voor jouw vacature!
Onze tarieven
Deze variëren tussen de 15% en 22% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld). Een en ander is
afhankelijk van het soort vacature en de beschikbaarheid (of schaarste) van het gewenste profiel in de markt.
Na ons kennismakingsgesprek ontvang je ons tariefvoorstel.

www.suitedpermanents.nl

