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ITCAREERSHOLLAND
is een specialist in het bemiddelen van Europese IT-talenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt op een
Bachelor- en Master niveau.
Wij bieden persoonlijke recruitment dienstverlening en ondersteunen u met het verhogen van uw
aantrekkelijkheid als werkgever. Door deze persoonlijke aanpak is er een positieve candidate experience.
Verder dragen wij onze maatschappelijk verantwoordelijkheid tijdens de relocatie van een IT-talent door het
verzorgen van een ondersteuningstraject integratie.

Ons aanbod
-

Heeft uw bedrijf een poule met onvoldoende gekwalificeerde sollicitanten?
Wilt u naast uw traditionele recruitmentactiviteiten een oplossing voor het ontbreken van een unieke
poule van internationale IT-talenten?

Wij geven u de mogelijkheid om op een risicoloze manier uw naamsbekendheid en uw succesratio (IT-)
vacatures te verhogen, met een minimale tijdsintensiteit en lage kosten.
In nauw overleg stellen we met u de vacature in het Engels op en publiceren deze op de online kanalen. De
vacature is SEO-proof.
Daarna zoeken, screenen en selecteren we geschikte kandidaten.

Search
Wij zoeken in ons (internationale) netwerk naar IT-profielen voor uw vacature(s). Tijdens het zoeken en
headhunten maken wij gebruik van face-2-face ontmoetingen, digitale interviews en Sociale Media kanalen.

Screening and select
De screening is een doorgaand proces. Wij laten de kandidaat in ons 1 e contact een formulier invullen met
daarin waardevolle informatie voor een goede candidate experience.
Vervolgens zijn onze activiteiten:
- Een video interview
- Een check op de criteria:
> hard skills / > soft skills / > cultural fit

Support + ondersteuningstraject integratie
Wij faciliteren u en de kandidaat tijdens het sollicitatieproces. Na overleg communiceren we met de kandidaat
over de voortgang. Als een IT-talent via ons bij u start verzorgen we een ondersteuningstraject integratie.

Prijzen
Per vacature betaalt U eenmalig € 290,00 (search, screening and selection van IT-profielen).
Binnen 4 maanden komen we met minimaal 1 kandidaat die past bij de vacature. Dit is exclusief het
ondersteuningstraject integratie.
Bij Plaatsing:
betaalt U een bedrag van 10% van het bruto jaarsalaris.
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