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Over Brainconsultant
Brainconsultant is een werving & selectie en detacheringsbureau
gespecialiseerd in het Noorden van Nederland: Groningen,
Friesland en Drenthe. Met onze actieve database
met meer dan 2000 kandidaten uit het Noorden, hebben wij snel
de juiste ICT of Finance professional voor je organisatie gevonden.
Snelheid is belangrijk, maar ons streven is het vinden van
de ultieme match. Wat Brainconsultant belangrijk vindt in
de relatie met jou als opdrachtgever is:

Persoonlijk contact
Lange termijn relatie
Eerlijk zaken doen
Daarom krijg je bij ons, naast eerlijke prijzen, een vast aanspreekpunt
waarbij je altijd terecht kunt met je vragen.

Detachering

WIJ HEBBEN BIJ
BRAINCONSULTANT 3 SMAKEN.

Werving en Selectie
Exclusiviteit

Gebruikelijke levertijd: +/- 1-2 maanden

Werving en Selectie
No Cure, No Pay.

Brainconsultant dienstverlening

Brainconsultant
dienstverlening

Detachering
Detacheren is een snelle en voordelige manier om de
door ons geselecteerde Finance of ICT kandidaten voor een tijdelijk project
of langdurige opdracht in te huren. Voor je bedrijf biedt dit meer voordelen ten
opzichte van het aannemen van nieuwe werknemers.

DETACHERING VAN KANDIDATEN IS MEER
GESCHIKT BIJ INHUUR VAN TIJDELIJKE AARD.

Detachering

De contracten worden op basis van terbeschikkingstelling opgemaakt
en vallen onder de cao ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).
Verder gebruiken we de optie Deta-Vast.
Deze wordt vaak gebruikt als een verlenging van de proefperiode.
Zo kunnen beide partijen elkaar goed leren kennen voordat ze een vast dienstverband
met elkaar aan gaan. Na 1040 gewerkte uren mag je de kandidaat gratis overnemen.

Werving en
Selectie
Werving en Selectie EXCLUSIVITEIT

EXCLUSIVITEIT
Indien wij het enige bureau zijn dat voor jouw organisatie op zoek mag naar
geschikt personeel dan gelden de volgende tarieven en voorwaarden:
– HBO / WO < 3jr. werkervaring € 3.000, ex. BTW;
– HBO / WO > 3jr. werkervaring € 5.000, ex. BTW.*
Gespreide betaling is mogelijk;
Werving en Selectie Garantie; indien kandidaat uit eigen beweging opstapt in
de eerste 3 maanden doen wij de bemiddeling kosteloos over;
Gratis toegang tot de Brain Search Online, onze online kandidaten database;
Facturering:
1/4 deel van het tarief bij de acceptatie van de
door ons geselecteerde kandidaten.
3/4 deel van het tarief na de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst.

Werving en Selectie NO CURE, NO PAY

Werving en
Selectie

NO CURE, NO PAY
– HBO / WO < 3jr. werkervaring € 4.000, ex. BTW;
– HBO / WO > 3jr. werkervaring € 6.000, ex. BTW.
No Cure, No Pay;
Facturering: Gehele bedrag wordt gefactureerd direct na totstandkoming van
de arbeidsovereenkomst.

Werkwijze en Planning
STAP 3
WEEK 6 PRESENTATIE
KANDIDATEN

Werkwijze en Planning

STAP 1
WEEK 1 EN 2
INVENTARISATIE

STAP 2
WEEK 2 T/M 5
WERVINGSCAMPAGNE

Stap 1. Week 1 en 2 Inventarisatie

WEEK 1 EN 2
INVENTARISATIE

Stap 1

Inventarisatie functie;
Inventarisatie secundaire arbeidsvoorwaarden;
Opmaak functietekst, doelgroep bespreken en
accorderen door opdrachtgever;
Marketing team komt langs voor de drie C's
(Custom Content Creatie)
Functie wordt met naam en op maat gemaakte content
geplaatst.

Stap 1. Marketing ontwikkeling

ONZE 3 C'S

CUSTOM
CONTENT
CREATIE
Afspraak met marketingteam op locatie
Schieten van beelden die het verhaal van functie de &
bedrijf vertellen
Montage van beelden tot sprekend geheel

Stap 2. Week 2 t/m 5 Wervingscampagne

WEEK 2 T/M 5
WERVINGSCAMPAGNE

Stap 2

Start wervingscampagne;
Database Search;
Social Media Campagne (betaald vanuit Brainconsultant);
Realtime Candidate tracking (RCT)
Intakegesprekken met potentiële kandidaten;
Communicatie wekelijks. Telefonisch en/of per e-mail.

Stap 1. Marketing ontwikkeling

RCT

REALTIME
CANDIDATE
TRACKING
Gebruik van exclusieve filtermethoden op LinkedIn voor een
optimale kandidatenselectie.
Elk moment direct inzicht in de geselecteerde kandidaten in
een gespecialiseerde digitale omgeving
Mogelijkheid tot het achterlaten van notities voor onze
recruiters m.b.t. de geselecteerde kandidaten

Stap 3. Week 6 Presentatie kandidaten

Stap 3

WEEK 6 PRESENTATIE KANDIDATEN
3 beste kandidaten worden voorgedragen;
CV + Profielschets en salarisindicatie en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
Intakegesprekken bij opdrachtgever (1ste ronde en 2e ronde);
Contractaanbieding vanuit klant of herhaling van Stap 2 of 3.
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