Bel 0481-355037 of
mail info@suitedpeople.nl

BEN JIJ DIE ÉNE EXPERT
DIE WE NOG NIET IN
HUIS HEBBEN?
We hebben een geweldige groep van zeer
talentvolle interimmers. Maar jou missen we nog!
Wat je vakgebied ook is, via Suited Interimmers werk
je aan mooie opdrachten. Op alle niveaus, in alle
branches, van operationeel tot strategisch niveau,
parttime en fulltime, profit en non profit.

Onze werkwijze
Laten we maar met de deur in huis vallen.
Jouw vergoeding is bij Suited Interimmers behoorlijk
hoger dan bij de andere intermediairs.

Goede en eerlijke vergoeding
voor je werk
Super laagdrempelig
Eenvoudige registratie, alleen je
naam en mobiele telefoonnummer
(geen vervelende logins)
Je reageert alleen wanneer
je beschikbaar bent
Opdrachten komen naar je toe, je
hoeft niets zelf in de gaten te houden
En vanzelfsprekend kun je voor,
tijdens of na de opdracht altijd
rekenen op Suited Interimmers
voor overleg of hulp

Wij vinden namelijk dat de vergoeding voor het geleverde werk moet gaan naar de juiste plek: bij jou.
Daarom rekenen wij minder marge voor onszelf. Daar geloven wij in. Opdrachtgever blij, jij blij, wij blij.
Hoe langer de opdracht, hoe hoger jouw vergoeding
Het is simpel: als de opdracht lang(er) duurt hebben wij er minder werk aan. Dus na verloop van tijd schroeven wij
onze marge terug. Het tarief voor de opdrachtgever blijft gelijk. Het gevolg? Jij als interimmer houdt meer over.
Zo hoort het toch?
Zo matchen we jou met een opdrachtgever
Wanneer je je -volledig kosteloos- bij ons aanmeldt, hoor je erbij. Zodra we een aanvraag hebben, laten we dat
direct weten via Whatsapp. Met een goede beschrijving en de gewenste kwalificaties.
Binnen 24u ligt ons voorstel bij de opdrachtgever
Pas jij binnen het plaatje en ben je beschikbaar? Laat het
ons dan direct weten. Door zo snel te schakelen willen we
de opdrachtgever binnen 24 uur al ons voorstel sturen.
Wij gebruiken jouw eigen CV, en geen geüniformeerde
documenten. Jouw eigen CV zegt toch veel meer over
wie jij bent?
Kennismakingsgesprekken
Je gaat met één van onze partners de details van de
opdracht bespreken. En vanzelfsprekend ook hoe jij daarbij
past. Als de keuze door de opdrachtgever op jou valt dan ga
je zelf in gesprek met de opdrachtgever. Wij zorgen dat je
goed geïnformeerd bent over de opdracht. En hopelijk is
er dan de gouden match!

Inschrijven
Twijfel niet! Wij krijgen aanvragen op alle
niveaus en in alle branches, van operationeel
niveau tot strategisch niveau, parttime en
fulltime, profit en non profit.
Wil jij graag aan de slag via Suited Interimmers?
Aanmelden kan via een e-mail naar:
marc@suitedinterimmers.nl met daarin jouw
naam en mobiele telefoonnummer. Wij nemen
na jouw aanmelding contact met je op.

www.suitedinterimmers.nl

