ONTVANG EEN PREMIE BIJ HET AANBRENGEN VAN EEN KANDIDAAT !
JOUW GOUDEN TIP IS GELD WAARD!
Ken jij een (vak)man of (vak)vrouw die past bij een van de vacatures van Klimwandspecialist? Een
oud-collega, je buurman, iemand uit je zakelijke netwerk of uit je voetbalelftal? Breng je
enthousiasme over, informeer de persoon over onze vacature(s) en laat hem of haar solliciteren!
Vergeet niet te melden dat jij de aanbrenger bent. Want als het klikt en we nemen deze kandidaat
aan, dan verdien jij een stevige bonus!

SPELREGELS AANBRENGPREMIE KANDIDATEN
 De aanbrengpremie is van toepassing op alle vacatures die op de website van Klimwandspecialist
staan vermeld.
 Iedereen mag een kandidaat aanbrengen, of je bij Klimwandspecialist werkt of niet. Je mag ook
jezelf kandidaat stellen.
 Deze regeling geldt niet voor aangedragen personen die al bekend zijn bij Klimwandspecialist.
 De regeling geldt eveneens niet voor mensen die al een vergoeding ontvangen voor het
aanbrengen van kandidaten, zoals werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus.
 Mocht een kandidaat door meerdere aanbrengers worden aangedragen geldt: ”Wie het eerst
komt, wie het eerst maalt”.
 De aangebrachte kandidaat start uiterlijk binnen drie maanden met zijn/haar nieuwe functie bij
Klimwandspecialist
 De premie is een netto bedrag en de hoogte is afhankelijk van de specifieke vacature en staat
duidelijk achter desbetreffende vacature vermeld.
 De premie wordt uitsluitend uitbetaald bij een geslaagde bemiddeling waarbij de kandidaat
minimaal 3 maanden de positie gaat vervullen.
 De uitkering van de premie vindt plaats in vier delen, te weten:
- 25% van het premiebedrag na drie gewerkte maanden en 1 dag
- 25% van het premiebedrag na zes gewerkte maanden en 1 dag
- 25% van het premiebedrag na één gewerkt jaar en 1 dag
- 25% van het premiebedrag na twee gewerkte jaren en 1 dag
 De premie is gebaseerd op fulltime functies (40 uur). Voor ingevulde parttime functies zal de
premie naar rato worden uitgekeerd.

AANMELDEN KANDIDATEN
Stuur een mailtje naar vacature@klimwandspecialist.nl en vermeld hierin welke kandidaat je voor
welke functie(s) wilt aanbrengen en dat je in aanmerking wilt komen voor de bonus. Doe dat vóór
jouw kandidaat solliciteert. Vergeet niet de kandidaat te vertellen dat hij of zij in de sollicitatie
jouw naam als aanbrenger expliciet moet noemen.

