MeesterBaan Invalpool flexibele schil voor uw tijdelijke vacatures
Uw tijdelijke vacatures snel invullen en zelf een flexibele schil beheren gaat nu met veel gemak. Met
de MeesterBaan Invalpool beschikken al ruim 100 scholen over een flexibele schil met ruim 1.000
gescreende en bevoegde kandidaten, die direct inzetbaar zijn. Hierdoor kunnen tijdelijke vacatures
snel worden ingevuld. Het bereik en gemak van de invalpool kunt u nu ook inzetten.

Uw flexibele schi l
Met de invalpool helpen wij u graag met een professionele, effectieve en snelle oplossing voor het
invullen van tijdelijke vacatures tegen lage kosten. Met de invalpool kunt u kandidaten selecteren,
benaderen en verlonen. U heeft hiermee voortaan uw eigen flexibele schil.

Voordelen voor uw school





Snelle invulling van uw tijdelijke vacatures en professionele ondersteuning
Keuze in verloning (door uw school of payrolling)
Gescreende kandidaten met complete profielen en referentie onderzoeken
24 uur per dag direct een actueel en bevoegd kandidatenbestand benaderen

Voor welk e situaties





Tijdelijk project
Overbrugging vaste vacature
Ziektevervanging
Zwangerschapsverlof

Welke kandidat en





Docenten die een uitbreiding zoeken naast hun huidige baan
Onderwijskrachten die via tijdelijke vacatures ervaring willen opdoen
Gepensioneerde kandidaten die nog aantal dagen willen werken
ZZP-ers op zoek naar nieuwe opdrachten

Aanbevolen kandi daten
De kandidaten met goede tot zeer goede referenties worden bovenaan de zoekresultaten in uw
invalpool gepresenteerd. Wij blijven referentieonderzoeken uitvoeren en u kunt dus altijd even kijken
of er nieuwe kandidaten zijn bijgekomen.

Gem akkelijk en snel
U kunt zelf zoeken naar kandidaten in de invalpool en van iedere kandidaat ziet u het volledige
profiel, CV en beschikbaarheid. U kiest zelf de kandidaat die het beste bij uw organisatie past. Tevens
kunt u altijd voor uw opdrachten onze recruiters inzetten voor extra ondersteuning en voor referentie
onderzoeken. Na het sollicitatiegesprek bepaalt u zelf of u de kandidaat wilt payrollen of een
aanstelling binnen uw eigen organisatie aanbiedt.
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Werk wijze
U kunt zelf kandidaten vinden, benaderen en uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Wanneer u de
kandidaat wilt aanstellen, dan kunt u zelf bepalen hoe u de kandidaat wenst te verlonen. Hierbij
heeft u de keuze uit verloning via uw school en payrolling. U ontvangt een offerte voor de verloning.
1. Verloning via uw school
 Kandidaat krijgt tijdelijk contract op uw
school of bij een payroll organisatie
 Ondersteuning en evaluatiegesprekken
 Urenadministratie
 Ook voor ZZP kandidaten

Tarief per klokuur (zie tabel)

2. Payrolling
 Geen werkgeversrisico
 Geen ziekterisico
 Salarisadministratie, ondersteuning en
evaluatiegesprekken
 Urenadministratie

Offerte opslagfactor bruto uurloon

Tariev en
Hieronder staan de tarieven voor de invalpool.
MeesterBaan Invalpool – no-cure-no-pay
Opties *

Tarief per klokuur

Scholen met no-cure-no-pay voor de vacaturebank

6

Scholen met abonnement voor de vacaturebank

4

* U betaalt maximaal 500 klokuren per contract. De uren worden per schooljaar opgeteld.

Nieuw: abonnement invalpool
Met het invalpool abonnement kunt u voor 12 maanden onbeperkt invalpool kandidaten aanstellen.
Het abonnement wordt afgestemd op basis van het aantal leerlingen van uw school. Graag geven wij
u ter introductie 50 procent korting om kennis te kunnen maken met deze nieuwe manier van werven.
Extra opties
Opties
Recruiter voor uw opdrachten *
Inzet payrolling kandidaten

Tarieven

Omschrijving

Via netwerk

Betaling bij match

Bel voor offerte

Betaling per maand

* Recruiter organiseert gesprekken met kandidaten en referentie onderzoeken.

Meer informatie
Met de MeesterBaan Invalpool bespaart u veel tijd, kosten en het is prettig om op deze wijze uw
flexibele schil te organiseren. Wij werken met veel enthousiasme aan innovatieve en
gebruikersvriendelijke diensten voor het snel kunnen invullen van uw vaste en tijdelijke vacatures.
Bij iedere opdracht houden wij graag tijdig een evaluatie met u en de kandidaat. Wanneer u meer
informatie wilt ontvangen, dan kunt u ons bellen of mailen. Wij staan u graag te woord.
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