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TWEE ZIEN  
MEER DAN ÉÉN.  
VEEL MEER!
Heb je als recruiter/collega-intermediair hulp  
nodig bij het vinden van de juiste interimmer?  
Weet je wel wat je wil, maar heb je niet de  
benodigde tijd of middelen? Laat ons jouw  
vangnet zijn! Samen komen we er uit. 

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

Ben jij met spoed 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 het profiel 
 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 12 uur ontvang jij onze reactie 
 Binnen 12 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 12 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.

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

Het is simpel. Jij hebt als recruiter/collega-intermediair al flink  
wat voorwerk gedaan: het profiel van de vacature is nagenoeg  
klaar. En je doet de selectie vanuit onze kandidaten zelf.  
Dus onze kosten zijn heel overzichtelijk. 

Kies je voor een andere interimmer?
Dan nemen wij genoegen met een bedankje en een glimlach.  
En hopen we dat we je volgende weer kunnen helpen.    

Bel 0481-355037 of  
mail info@suitedpeople.nl

Dit pakket is speciaal ontwikkeld  
voor collega-intermediairs /  
recruiters. We zoeken en selecteren 
op basis van het aangeleverde  
profiel de passende interimmers.

Light pakket

€ 5,- per uur.
Binnen 12 uur ontvang je ons voorstel.

Kosten


