Waarom kiest u voor ons?
•
•
•
•
•
•
•

Omdat u heldere afspraken wenst.
Omdat u personeel wilt dat bij u past.
Omdat u snelheid wenst.
Omdat u 24/7 persoonlijke bereikbaarheid zoekt.
Omdat u deskundigheid zoekt.
Omdat u wilt weten waar u aan toe bent.
Omdat u niet wilt stilstaan.

Select2Connect B.V. is 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar!
De algemene voorwaarden van de NBBU cao zijn van toepassing op alle facturen van Select2Connect / BAM Solutions B.V. De algemene voorwaarden kunt u vinden
op www.select2connect.nl

Profiel
Select2Connect is een professionele uitzendorganisatie
gevestigd in Alkmaar. Wij zijn gespecialiseerd in de werving
en selectie in de transportbranche. Op onze vestiging zijn
mensen werkzaam die het vak verstaan en weten waar ze
op moeten letten bij het werven, selecteren en uitzenden
van personeel in de transportbranche. Wij voorzien
bedrijven van vakbekwaam personeel. Of het nu gaat om
een spoedklus, doorlopende inzet van extra mensen of uw
vakantieplanning, Select2Connect biedt de oplossing voor
een personeelsbezetting op maat.
Wij maken van tevoren afspraken met u en houden ons
daaraan. Door de nodige kennis in de transportbranche en
van de (lokale) arbeidsmarkt, treden wij op als PARTNER in
plaats van leverancier.

Betrouwbaarheid
Select2Connect werkt volgens de NEN-normen 4400 en
4400-1. Daarnaast beschikken wij over een G-rekening. Wij
zijn een door Inspectie Leefomgeving en Transport (KIWA)
erkende uitzendorganisatie. We beschikken over de benodigde vergunning voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen
van personeel in het beroepsgoederenvervoer.
U bent verzekerd dat Select2Connect volgens algemeen
aanvaarde gedragsregels te werk gaat. Hierdoor bent u onder meer beschermd tegen de risico’s van naheffingen voor
sociale premies en belastingen.
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NBBU cao
Betaling volgens loonschaal werkgever mogelijk (Inleners CAO)
Deskundige intercedenten
Correcte toepassing cao
Persoonlijke behandeling
Regelingen voor scholing
Specialisme, zowel lokaal als landelijk
Doorwerken na 65 goed geregeld
Werving & Selectie, Payrolling, Detachering en Outplacement
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Het werven en selecteren
Select2Connect besteed veel aandacht aan zorgvuldige
selectie van personeel. Wij richten ons specifiek op uw
bedrijf. Hierbij wordt uitgegaan van functieomschrijvingen
en –eisen die door u beschikbaar zijn gesteld. Om een nog
beter beeld te verkrijgen van de werkzaamheden gaan wij
graag een dagdeel in uw bedrijf meedraaien om de ideale
match te kunnen maken.
Select2Connect biedt u niet alleen scherpe tarieven. U
bespaart bovendien op werving, selectie en loonadministratie, waardoor ons personeel zelfs goedkoper kan zijn
dan uw vaste kracht. Bevalt ons personeel u goed? Dan
heeft u ook de mogelijkheid deze over te nemen en een
vaste baan aan te bieden. U weet dan al precies wie u in
huis haalt!
Heeft u zelf een medewerker, of al een nieuwe medewerker
op het oog, maar wilt u liever geen tijdelijk of vast contract
(meer) aangaan? Profiteer dan van de flexibele uitzend-cao
en onze gunstige payroll tarieven.
De criteria waarop voor uw bedrijf geselecteerd wordt,
bestaan o.a. uit opleiding, diploma’s referenties, persoonsgegevens en eventuele verblijfsvergunningen. Kandidaten
ondergaan een strenge procedure alvorens zij ter beschikking worden gesteld aan uw bedrijf. Deze procedure
bestaat uit:

1. Intakegesprek
Opleidingen, werkervaring en algemene informatie wordt
van de kandidaat vastgelegd en besproken. Hierbij wordt
met name veel aandacht besteed aan motivatie en het
werkverleden.
2. Identiteitscontrole
Wij staan ervoor in dat het personeel dat wij ter beschikking stellen beschikken over de juiste documenten. Wij
beschikken over de kennis en de nodige hulpmiddelen om
paspoorten en vreemdelingendocumenten nauwgezet te
controleren. Tevens wijzen wij eenieder op de wetgeving
om altijd, maar zeker tijdens de werkzaamheden een geldig
identiteitsbewijs bij zich te hebben.
3. Referenties
Van iedere kandidaat worden minimaal 2 referenties gecontroleerd. Hierbij wordt zo breed en diep mogelijk ingegaan, hoe er is gefunctioneerd tijdens de betreffende baan.
Schadeverloop is hierbij zeker onderdeel van.
4. Praktijk/kijk -dag
Welke kandidaat bij u op sollicitatiegesprek mag komen
bepaald u natuurlijk zelf. Om voor de kandidaat een duidelijke indruk te krijgen van uw werkwijze en beleid, introduceren wij na het sollicitatiegesprek een praktijk/kijk –dag.
Deze dag is vrijwillig en op eigen kosten van de kandidaat.
Tijdens het intake gesprek bij Select2Connect bespreken
wij altijd de vrije keuzemogelijkheid van deze dag. Na
afloop van deze dag worden de wederzijdse bevindingen
geëvalueerd.
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Aan het werk
Na een positief sollicitatiegesprek en/of praktijk/kijk –dag
beslist u wanneer de kandidaat aan het werk gaat. Select2Connect stemt de startdatum met u en de kandidaat af.
Iedere kandidaat krijgt bij voorhand informatie over werken bij uw bedrijf. Door Select2Connect wordt, indien van
toepassing, een Verklaring van Terbeschikkingstelling afgegeven. Daarnaast wordt met de kandidaat het arbo-document doorgenomen (en ondertekend) om de veiligheidsrisico’s op het werk vooraf inzichtelijk en bespreekbaar te
maken.
Regelmatig is er persoonlijk contact met de uitzendkracht
vanuit Select2Connect. Dit betekent in de praktijk dat
aan vragen, problemen en klachten alle aandacht wordt
besteed. Waar nodig worden problemen in samenspraak
met u opgelost.
Opdrachtbevestiging
Indien een kandidaat start bij uw bedrijf, dan verstuurt
Select2Connect een opdrachtbevestiging. Hierop staat
naast de gebruikelijke gegevens van de kandidaat ook het
basis uurtarief en startdatum. Daarnaast verschaffen wij
een kopie van het identiteitsbewijs.

Een greep uit onze mensen die morgen al bij u
aan de slag kunnen:
- Beladers
- Magazijn / loodsmedewerkers
- Bijrijders
- Hef- en Reachtruck chauffeurs
- Verhuizers
- Monteurs
- Planners
- Vrachtwagenchauffeurs
- Rangeerders
- Autowassers

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Wij zijn u uiteraard graag van dienst!

Select2Connect Alkmaar
T. 072 8200 365
E. info@select2connect.nl
W. www.select2connect.nl

Facturatie
Op basis van de door u goedgekeurde werkuren van de
uitzendkracht ontvangt u wekelijks een factuur. Op de
factuur staat een duidelijk overzicht van de gewerkte
uitzendkracht(en) met normale uren en een aparte vermelding van overwerk-, zaterdag- en zondaguren en eventuele
vergoedingen.
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