Werving en selectie

Veelgestelde vragen

Stadion Uitzenden verzorgt de werving en selectie voor diverse organisaties.
Het gaat hierbij om structurele banen. De kandidaat gaat een rechtstreeks arbeidscontract aan met de opdrachtgever. Stadion Uitzenden zorgt voor de juiste
match.

Wanneer krijg ik mijn salaris?
Wanneer je een week gewerkt hebt vul je een werkbriefje in. Deze laat je aftekenen door de opdrachtgever. Een werkweek loopt van maandag t/m zondag. Door
inlevering van het afgetekend werkbriefje kan de verwerking van het aantal gewerkte uren plaatsvinden. Stadion Uitzenden heeft een wekelijkse verwerking
waardoor het salaris steeds vanaf de donderdag wordt overgemaakt door de
bankgirocentrale op je rekening.

Daarvoor moeten we u goed leren kennen. We stellen u als persoon centraal
en richten ons op uw kernkwaliteiten en persoonlijke kenmerken. Aan de hand
daarvan adviseren we u over de branche, het bedrijf en de functie die het meest
geschikt zijn voor uw kennis, kunde en ambities.
In een selectieprocedure kan de organisatie vragen om tests af te nemen. Wij
ondersteunen u desgewenst bij uw voorbereiding op een sollicitatiegesprek of
assessment.
Om de perfecte match te maken tussen bedrijf en flexwerker moeten we ze beiden persoonlijk kennen.
Daarom beperken we ons in het kennismakingsgesprek niet tot algemeenheden,
maar gaan we echt de diepte in. We willen niet alleen weten wat u kunt en kent,
maar ook wat u beweegt. Wat voor werk zoekt u, en waarom bent u op zoek
naar een specifieke baan of functie? Ook weten we graag wat uw hobby’s zijn of
waarin u speciaal bent geïnteresseerd. Dat zijn voor ons belangrijke aanwijzingen bij het zoeken naar uw ideale werkplek.
Als we een match vinden tussen een aangeboden functie en uw kwaliteiten en
wensen, arrangeren we een gesprek tussen u en de opdrachtgever en bij wederzijds goedvinden wordt de arbeidsovereenkomst getekend waarin alle rechten
en plichten zijn vastgelegd.
Het actuele aanbod vindt u op onze website.

Ziekte
Bij ziekte is het uitgangspunt altijd dat u zo snel mogelijk weer terugkeert naar
uw laatste opdrachtgever, of naar een nieuwe opdrachtgever. Wij helpen u daarbij zoveel mogelijk en onderhouden intensief contact met u. Daarom dient u
zich op de eerste ziektedag zowel bij de opdrachtgever als bij Stadion Uitzenden
te melden.
Bouw ik als uitzendkracht ook pensioen op?
Voor de pensioenopbouw geldt een minimale leeftijd van 21 jaar. Wanneer
u 26 weken voor Stadion Uitzenden hebt gewerkt begint u met de opbouw van
uw pensioen. De premies voor dit pensioen worden afgedragen aan Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stiplu).
Heb ik als uitzendkracht recht op verlof en vakantiegeld?
Voor uitzendkrachten geldt de CAO van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). In deze CAO zijn de diverse secundaire arbeidsvoorwaarden
vastgelegd. Bij een fulltime dienstverband heeft u recht op twee vakantiedagen
per maand. Wanneer je bij Stadion Uitzenden een uitzendcontract hebt, dan is
het mogelijk vakantie te nemen, voorzover u op dat moment de rechten daadwerkelijk hebt opgebouwd.
Over uw salaris reserveert u vakantiegeld; dit is acht procent van uw brutoloon.
De opgebouwde reserveringen worden eenmaal per jaar, in de week waarin 1
juni valt, uitgekeerd. Bij uitdiensttreding worden openstaande reservingen automatisch uitbetaald.
Werkbriefje
Een werkweek loopt van maandag tot en met zondag. Aan het eind van de week
vult u de gewerkte uren in op het werkbriefje en laat dit door de opdrachtgever
voor akkoord tekenen. Als u een verlofdag doorbetaald wilt hebben, kunt u de
verlofuren invullen in de daarvoor bestemde kolom.
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Steeds meer organisaties maken gebruik van flexibel inzetbare medewerkers.
Bijvoorbeeld om extra opdrachten te kunnen uitvoeren, of om pieken op te vangen. Stadion Uitzenden zorgt er dan voor dat deze organisaties kunnen werken
met professionele medewerkers.We selecteren daarvoor gemo- tiveerde mensen,
die we gedurende het hele traject blijven begeleiden.
Mensen staan centraal bij ons, en dat merkt u al tijdens het kennismakingsgesprek. Met persoonlijke aandacht en betrokkenheid begeleiden we u naar de
baan die bij u past.
Bij ons bent u geen nummer. Wij houden rekening met uw wensen, eigenschappen en capaciteiten en zoeken naar de baan en de organisatie waarbij u het beste
tot uw recht komt.
Onze dienstverlening omvat uitzenden, detachering, werving & selectie en payrolling. Wij zijn hiermee succesvol in een breed scala aan branches, waaronder
techniek, industrie, logistiek en (zakelijke) dienstverlening. Door dit brede aanbod van diensten vindt u bij ons zowel vaste als tijdelijke banen.
In deze folder vindt u meer informatie over onze werkwijze en wat wij voor u
kunnen betekenen.

Stadion Uitzenden B.V.
Hoofdkantoor Kerkrade
Wiebachstraat 45C | 6466 NG Kerkrade [NL]
t: +31 [0] 45 - 541 27 07 | f: +31 [0] 45 - 543 14 00
Vestiging Roermond
Zwartbroekplein 1 | 6041 HX Roermond [NL]
t: +31 [0] 475 - 31 61 65 | f: +31 [0] 475 - 33 98 24
Vestiging Sittard
Brugstraat 79A | 6131 AC Sittard [NL]
t: +31 [0] 46 - 750 00 30 | f: +31 [0] 46 - 750 00 31

De juiste match
Uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten, mensen met een tijdelijk dienstverband; ze vormen de olie in de motor van de economie.
Bedrijven willen snel en flexibel inspelen op kansen die zich voordoen. U wilt
een baan met de tijden en mogelijkheden die bij u passen. Stadion Personeelsdiensten weet altijd de juiste match te vinden.
Wij hechten aan langdurige relaties, gebaseerd op een degelijk plan van aanpak. Door de persoonlijke contacten die we met opdrachtgevers én flexwerkers
onderhouden, weten we precies wat u zoekt. Zo vinden we het bedrijf met de
perfecte vacature voor u.
Regelmatig onderzoeken wij door middel van kwaliteitsmetingen bij opdrachtgevers en flexwerkers in hoeverre ons dienstenpakket en onze dienstverlening
voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van de uitkomsten stellen we onze werkwijze bij of ontwikkelen nieuwe activiteiten en diensten. Zo blijft onze dienstverlening op het allerhoogste niveau.

Succesvol door persoonlijke aandacht
Persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn in onze visie
onmisbaar in een branche waarin alles draait om mensen.
Als flexwerker zoekt u de baan die bij u past; de opdrachtgever wil de juiste
persoon op de juiste plek. Wij zorgen dat beide partijen vinden wat ze zoeken.
Doordat we ons grondig verdiepen in u én in de organisaties die vacatures te
vervullen hebben.
Wij denken creatief met u mee, gaan pro-actief aan de slag met uw wensen en
koppelen u aan de geschikte werkgever.

i: www.stadionuitzenden.com

Op elk moment van het traject houden we u op de hoogte. U krijgt persoonlijke
aandacht, optimale service en heldere informatie over alle aspecten van onze
dienstverlening.

U heeft gesproken met:

Dat maakt ons tot de betrouwbare partner bij uw zoektocht naar de ideale werkplek.
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Uitzenden, detacheren
Uitzenden
Iedereen heeft andere redenen of motieven om voor uitzendwerk te kiezen. Het
kan zijn om werkervaring op te doen, of om af te tasten wat u graag doet en waar
uw sterke punten liggen. Misschien is uitzendwerk voor u de springplank naar
een vaste baan.
Bij Stadion Uitzenden kunt u terecht voor alle vormen van flexibel werk. Wij
hebben vacatures voor korte tijd of voor een langere periode, op alle niveaus en
in verschillende branches.
Flexwerken via Stadion Uitzenden biedt veel voordelen. U verdient een duidelijk
loon, u wordt correct betaald en alle administratieve en wettelijke za- ken zijn
goed geregeld. U ontvangt heldere loonspecificaties en zaken als pensi- oenopbouw en dergelijke zijn tot in de puntjes geregeld.
Begeleiding naar werk en begeleiding tijdens het werk lopen bij Stadion personeelsdiensten naadloos in elkaar over. Door intensief persoonlijk contact vinden we samen met u de vacature die biedt wat u zoekt én vormen we gedurende
de hele looptijd uw vraagbaak en klankbord.

Detacheren
Detacheren is een vorm van uitzenden met meer zekerheid. U gaat vaak voor een
aantal maanden of soms zelfs jaren aan de slag bij dezelfde opdrachtgever. Detachering is voor u een ideale optie als u bijvoorbeeld na een studie nog niet definitief wilt kiezen voor een baan, maar wel zekerheid zoekt. Als gedetacheerde
leert u bedrijven intensief kennen, zonder u al helemaal vast te leggen.
Wij kunnen zorgen dat u met een vast contract voor een bepaalde tijd aan het
werk gaat. Ook is het mogelijk dat u volledig bij Stadion Uitzenden in dienst
treedt. U wordt dan ingezet bij verschillende projecten. U kunt dan niet zomaar
worden ontslagen – zowel u als Stadion Uitzenden hebben een opzegtermijn –
en u krijgt gewoon doorbetaald als er geen werk beschikbaar is. Zo bent u in
ieder geval gedurend een bepaalde periode verzekerd van inkomen. Ook kunt u
tijdens uw werkperiode altijd terugvallen op uw vaste contactpersoon van Stadion Uitzenden.
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