MeesterBaan Invalpool – Stappenplan
Met de invalpool helpen wij u voortaan graag om snel en tegen de laagste kosten uw tijdelijke
vacatures in te vullen. Binnen de MeesterBaan Invalpool kunt u snel kandidaten vinden en top
kandidaten vallen extra op door de uitgevoerde referentie onderzoeken. Het bereik en gemak van
deze complete invalpool kunt u nu ook inzetten voor uw school. Al meer dan 100 scholen maken met
veel plezier gebruik van de invalpool.

Invalpool werkwijze
U kunt voor al uw tijdelijke OP en OOP vacatures zoeken naar kandidaten in de invalpool. Aan de
bovenkant van de website kunt u via de tabbladen naar het onderdeel “Invalpool” navigeren. In de
rode balk kunt u vervolgens op de links klikken.
1) Kandidaten zoeken: op de pagina “Kandidaten zoeken” kunt u kandidaten met een uitgebreid
profiel vinden in de invalpool op basis van functie en bevoegdheid. Alleen beschikbare
kandidaten worden getoond. Aanbevolen kandidaten met goede referenties en de langst
beschikbare kandidaten worden bovenaan de zoekresultaten gepresenteerd. U kunt
vervolgens het profiel bekijken door op “CV bekijken” te klikken.
2) Kandidaten opslaan: u kunt interessante kandidaten opslaan door bij de kandidaat op
“Opslaan invalpool” te klikken. U krijgt direct de contactgegevens te zien.
3) Kandidaten terugkoppeling: met de button “Terugkoppeling” kunt u kandidaten definitief
verwijderen uit uw zoekresultaten, zodat u alleen kandidaten overhoudt die voor u relevant
zijn. U kunt hierbij een reden en een toelichting invullen.
4) Favoriete kandidaten: op de pagina “Mijn invalpool” kunt u uw opgeslagen kandidaten
beheren. Klik bij een kandidaat op “CV bekijken” en op de profiel pagina ziet u nu het veld
status en beoordeling bovenaan de pagina staan. Onderaan de pagina heeft u de mogelijkheid
om een opmerking te plaatsen bij de kandidaat. U kunt de kandidaten van deze pagina
verwijderen of definitief verwijderen uit uw invalpool door op “Verwijderen” te klikken. U
kunt hierbij een reden en een toelichting invullen.
5) Kandidaten uitnodigen: op de pagina “Mijn invalpool” kunt u bij alle opgeslagen kandidaten
de contactgegevens bekijken. De contactgegevens van kandidaten worden getoond na het
opslaan. U kunt zelf kandidaten benaderen voor een sollicitatiegesprek.
6) Start en aanstellen kandidaat: op de pagina “Mijn invalpool” kunt u door op “Match” te
klikken, aangeven dat u met de kandidaat verder wilt. Hierbij is er ook de mogelijkheid om
de kandidaat via payroll aan te stellen. Wij hebben altijd telefonisch contact om de
mogelijkheden te bespreken. U ontvangt van ons voor iedere aanstelling via de invalpool een
offerte (zelf verlonen of payrolling). Hierna kan de kandidaat bij uw school starten.
7) Evaluatie kandidaat: bij iedere opdracht houden wij een evaluatie.
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