Werkwijze Automotive Pro
Wij zoeken binnen en buiten ons netwerk
naar geschikte kandidaten voor uw
organisatie. U gaat akkoord met onze
voorwaarden vanaf het moment dat een
kandidaat bij u is aangeboden door Automotive Pro, dit kan zowel telefonisch, via de mail of
mondeling geschieden.

Werving & Selectie fee
Wanneer een kandidaat wordt aangenomen met een overeengekomen bruto maandsalaris,
berekenen wij een werving & electie fee over het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld van de
kandidaat Indien een kandidaat wordt aangenomen met een salaris hoger dan tijdens de
communicatie is aangegeven, of dat het een functie op managementniveau betreft,
berekenen wij een hoger percentage over het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld. Facturatie
vindt plaats op het moment dat er een overeenkomst, mondeling of schriftelijk, wordt
aangegaan. Aanvangsdatum van de werkzaamheden is hierbij niet leidend. Wij hanteren een
betalingstermijn van 30 dagen.

Uitzendbasis
De uitzend fee wordt per kandidaat berekend. Het bedraagt een jaarlijks vastgestelde vaste
omrekeningsfactor maal het brutoloon vermeerderd met de eventuele reiskosten en de
marge. Indien een kandidaat overgenomen wordt met minder dan 1214 gewerkte uren wordt
een rest fee gehanteerd, deze fee is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en de werving
en selectie fee. Na 1214 gewerkte uren kunt u de kandidaat kosteloos overnemen.

Vacatureondersteuning
U heeft de mogelijkheid om, tegen vergoeding, vacatures bij ons op de website én op onze
sociale-media kanalen onder uw eigen naam onder de aandacht te brengen. Deze
ondersteuning geldt voor de duur van maximaal 8 weken.

Vast tarief
Op basis van een jaarcontract worden onze diensten ingehuurd. Dit is o.a. inclusief 10
plaatsingen in het lage- en middensegment, tevens worden de vacatures breed verspreid
over onze social-media kanalen, website en kandidatenbestand. Meer weten, ook over de
kosten? Vraag naar onze voorwaarden!

Voorbehoud
Indien de opdrachtgever (of groepsmaatschappijen van de opdrachtgever) binnen 12
maanden na onze aanbieding van de kandidaat rechtstreeks een mondelinge of schriftelijke
arbeidsovereenkomst met de kandidaat aangaat, zonder bovenstaande in acht te nemen,
dan brengen wij de opdrachtgever 5 x een bruto maandloon in rekening, ter vergoeding van
de gemaakte kosten.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Disclaimer
Let op: dit document is een aanvulling op onze algemene voorwaarden, deze kunt u vinden
op onze website. www.automotivepro.nl

