Overeenkomst Werving & Selectie

Werving & Selectie Algemeen
1.

Werving & selectie is de dienst waarbij BORN-IT voor een
opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert voor een
openstaande vacature en deze mondeling of schriftelijk introduceert.
Van een succesvolle opdracht is sprake indien de kandidaat en de
opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaan.
Werkwijze

2.

BORN-IT introduceert kandidaten schriftelijk en/of mondeling bij de
opdrachtgever. Over het algemeen vindt een introductie plaats via het
sturen van een CV, eventueel aangevuld met een mondelinge en/of
schriftelijke omschrijving van de kandidaat.

3.

BORN-IT neemt alle contacten met de kandidaat voor haar rekening.
Hiervan kan desgewenst worden afgeweken na overeenstemming
tussen BORN-IT en de opdrachtgever.

4.

Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek of later in de
procedure afvallen zullen door BORN-IT hiervan op de hoogte worden
gebracht.

5.

Desgewenst voert BORN-IT een referentieonderzoek uit voor
opdrachtgever onder minimaal één en maximaal drie referenties.
Discretie

6.

De gegevens van voorgestelde kandidaten worden in discretie door
opdrachtgever behandeld en zullen nimmer aan derden worden
verstrekt zonder schriftelijke toestemming van BORN-IT.

7.

BORN-IT betracht discretie omtrent vertrouwelijke informatie van of
over de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf aan te geven
welke informatie vertrouwelijk is.
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Honorarium & voorwaarden
8. BORN-IT werkt op basis van een ‘no cure no pay’ principe, waarbij
de opdrachtgever alleen een honorarium verschuldigd is
indien sprake is van een succesvolle opdracht (zie artikel 1).
9. Het honorarium van BORN-IT is opgebouwd met de volgende staffel
*(bruto jaarinkomen van de kandidaat op basis van een 40-urige
werkweek, inclusief vakantiegeld.)
<40.000
€ 7.900,40.000-45.000
€ 10.900,45.000-50.000
€ 12.900,>50.000
€ 14.900,10. Het honorarium, vermeerderd met 21% BTW, wordt voor 100%
gefactureerd op de datum van de acceptatie van de
arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
11. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie
opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door BORN-IT
aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die
introductie in dienst treedt of anderszins werkzaam is bij of voor de
opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming. In een dergelijk
geval is de vooraf overeengekomen honorarium van toepassing.
12. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud
heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de
door BORN-IT geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een
sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken
te zijn.
13. De betalingstermijn voor iedere factuur bedraagt 14 dagen.
Garantie
14. BORN-IT biedt een garantieperiode van een kalendermaand.
Indien de door BORN-IT geselecteerde kandidaat binnen deze eerste
kalendermaand niet meer werkzaam is bij opdrachtgever, zal BORN-IT
eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, een nieuwe kandidaat trachten te werven voor dezelfde
functie zonder hiervoor een honorarium te berekenen. Indien BORN-IT
er niet in slaagt om in de vervangperiode van 3 maanden een
geschikte kandidaat te leveren ontvangt de opdrachtgever een
creditfactuur ter waarde van 50% van de originele bemiddelingsfee.
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15. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet
meer in dienst is bij werkgever door oorzaken die te maken hebben
met reorganisatie, functie-inhoud, fusies en overnames, vertrek direct
leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.
16. Het daadwerkelijke aangaan van een arbeidsovereenkomst met
een door BORN-IT voorgestelde kandidaat alsmede de inhoud van de
overeenkomst is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De
opdrachtgever aanvaardt dat BORN-IT op geen enkele wijze
aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt
door de door BORN-IT voorgestelde kandidaat.
17. In aanvulling op de in dit contract opgenomen bepalingen zijn, met
uitsluiting van enige bepaling of voorwaarde van opdrachtgever, van
toepassing de bepalingen van de algemene ICT voorwaarden van
BORN-IT B.V.

Ondergetekende verklaart zich bevoegd opdrachtgever jegens derden te
verbinden.
Voor akkoord
Born-IT B.V.

Voor akkoord

Astrid Otten
Eigenaar
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