023-3040010
recruiter@esler.nl

RECRUITER FOR A DAY
Heb jij altijd al recruiter willen worden, maar is je eigen werk stiekem toch
te leuk? Combineer het dan gewoon en verdien extra geld!
Bij Esler kun je meedoen als Recruiter for a day door kennissen, oud klasgenoten, je schoonmoeder
of wie dan ook aan te dragen als kandidaat! Hoe het werkt? Het is eigenlijk niet héél ingewikkeld.

Ken je iemand die past binnen het werkveld van Esler?
Overleg de mogelijkheden met jouw kennis en introduceer het profiel bij een van de Esler
kantoormedewerkers. Zij pakken het contact verder op en houden jou op de hoogte.

Verdien wel meer dan €2000 !
Als jouw kennis met succes kan worden geplaatst via Esler dan krijg jij €500,Draag je binnen een jaar nóg iemand succesvol aan dan neemt die vergoeding toe met €250,Dit geldt voor iedere plaatsing die binnen een jaar tijd mede door jou mogelijk wordt gemaakt.
Zorg je binnen een jaar voor 3 plaatsingen dan krijg jij dus maar liefst €2250,- !

plaatsing 1

plaatsing 2

plaatsing 3

Bonus € 500,-

Bonus € 750,-

Bonus € 1000,-

€????

De bonus ontvang je zodra de nieuwe Esler medewerker zijn proeftijd door is en aan de voorwaarden
is voldaan. De bonus wordt uitgekeerd in het salaris van de maand die volgt na de verstreken proeftijd.

Veel succes! En we hopen je snel een bonus te mogen uitkeren!
Voorwaarden Recruiter for a day bonus regeling
Een nieuwe professional is iemand die je voorstelt aan je accountmanager door het cv voor te dragen inclusief motivatie;
Deze professional is nog niet bekend bij Esler
(dus geen oud medewerker of -op het moment van introductie- een kandidaat die bij Esler al in de database staat);
De nieuwe professional komt in dienst bij Esler en wordt gedetacheerd op een project;
De minimale projectperiode is 6 maanden;
De proeftijd van de nieuwe medewerker is positief doorlopen;
Een jaar wordt gerekend vanaf de datum dat de eerste kandidaat bij Esler wordt aangemeld
Mocht je vragen hebben over de bonus regeling of de voorwaarden neem dan contact met ons op!

