Whitepaper

Professionals
services
voor zelfstandig
professionals

Select is de grootste online marktplek voor tijdelijk werk, met jaarlijks duizenden
opdrachten bij honderden directe opdrachtgevers. De merken van HeadFirst Group
maken gebruik van Select als platform voor opdrachten, contractering en facturatie.

Ben jij op zoek naar een opdracht of ga je starten op een opdracht? Dan kunnen wij
jou ondersteunen met onze Professionals services. Dit voorziet onder andere in snelle
betaling van facturen, verzekeringen en persoonlijke ontwikkeling van professionals.
Onze Professionals services zijn op basis van no cure, no pay. Jij geniet direct van een
groot deel van de voordelen en betaalt hier pas voor als jij via HeadFirst Group een
opdracht uitvoert. Jij kunt kiezen uit drie vormen: Basic, Premium of Excellent.

Basic service
Naast Premium en Excellent bieden wij ook een Basic service. Aan Basic zijn geen kosten
verbonden, omdat jij er dan voor kiest veel zaken zelf te regelen. Deze service bestaat uit:

•

Geen relatie-/concurrentiebeding

HeadFirst Group hanteert geen relatie- en/of concurrentiebeding. Zij houden
het liever transparant en doen op een open manier zaken.
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•

Snelle online contractafhandeling

Alle contractuele documenten met betrekking tot nieuwe overeenkomsten,
verlengingen, contractmutaties en beëindigingen staan op eenduidige wijze in Select.
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•

Betaling facturen: afhankelijk van opdrachtgever

Met Basic service krijg jij facturen betaald, conform de afspraken met de
opdrachtgever.

•

Online factuurstatus volgen

Houd jouw verstuurde facturen in de gaten met het ‘Mijn Facturen’ overzicht
in Select. Jij ziet in één oogopslag welke facturen betaald zijn of wanneer een
betaling gepland is.

Premium service
In Premium zijn alle voordelen van Basic opgenomen. Verder bestaat de service uit:

•

Betaling facturen: met 14 dagen

Jouw factuur wordt met 14 dagen na ontvangst uitbetaald. Dit is een stuk
sneller dan wanneer jij gebruik maakt van onze Basic service. Dan is
de betaaltermijn namelijk afhankelijk van de opdrachtgever.

•

Online aanbieden op duizenden opdrachten

In Select zijn alle opdrachten van opdrachtgevers van HeadFirst Group voor iedereen
in te zien. De recruiters van HeadFirst Group sluiten niemand uit en staan altijd open
voor persoonlijk contact. Met Premium kun jij jezelf direct online aanbieden en al
reeds ingevuld gegevens gebruiken.

•

Persoonlijke relatiemanager voor vragen en advies

Jij kunt bij jouw persoonlijke relatiemanager van HeadFirst Group terecht voor advies
over het cv, tarief en positionering van jouw professionals. Daarnaast nemen wij
afwijzingen op aanvragen met jou door.

•

Korting op honderden opleidingen

Wij bieden jou toegang tot Select Academy. Dé opleidingsomgeving met
vakinhoudelijke trainingen van ‘world leading’ aanbieders op het gebied van onder
andere IT, Techniek en Finance. Volg onbeperkt en geheel gratis online trainingen,
virtuele labs en/of kennissessies én test je kennis door proefexamens te maken.

•

Deelname aan kennissessies

HeadFirst Group organiseert regelmatig evenementen, waar inspirerende sprekers
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hun kennis delen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun jij
netwerken en bijpraten met de relatiemanagers van HeadFirst Group.
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•

Toegang tot online kennisbank

De kennisbank is dé digitale informatiebron in Select met onder andere
onderzoeksrapporten, whitepapers en nieuwsbrieven.

•

Cyberclear, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

HeadFirst Group vergoedt voor jou de kosten van een - via Alicia Benefits afgesloten
- beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Gedurende de looptijd van jouw
opdracht ben jij verzekerd voor de diensten die jij aan de opdrachtgever
verleend.

Aanvullend worden verzekeringen voor cyber risico en ongevallen goed voor jou
geregeld. Daarnaast kun je gebruikmaken van de juridisch adviesdesk en documenten
selfservice, dankzij de samenwerking met DAS. Bij de adviesdesk staan specialisten
klaar voor al jouw juridische vragen en kwesties, en met de documenten selfservice
heb je in een handomdraai jouw juridische documenten op orde.

•

Vergoeding van kosten voor screening

Vraagt de opdrachtgever om een Pre-Employment Screening (PES) of
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? HeadFirst Group vergoedt deze kosten.

Excellent service
In Excellent zijn alle voordelen van Basic en Premium opgenomen. Verder bestaat de
service uit:

•

Betaling facturen: met 10 dagen

Jouw factuur wordt door HeadFirst Group met 10 dagen na ontvangst uitbetaald. Dit
is nog sneller dan wanneer jij gebruik maakt van onze Premium service. Dan is de
betaaltermijn 14 dagen.

•

Actieve bemiddeling naar vervolgopdracht

Loopt jouw opdracht af? Dan gaat jouw relatiemanager van HeadFirst Group samen
met jou opzoek naar een geschikte nieuwe opdracht. Met als doel de beste match te
maken tussen jou en de opdrachtgever.

•

Jobcoaching

Een jobcoach gaat met jou in gesprek over jouw persoonlijke ontwikkeling, daarin
staan al jouw kwaliteiten, kennis, vaardigheden en wensen centraal. Per jaar kun jij 4
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uur beroep doen op een jobcoach.
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