Van flexkrachten tot starters:

De partner voor jong talent uit de regio

Vast personeel nodig?
Vind beschikbare kandidaten uit uw omgeving in
de eenvoudige database.

Bijbaan

Parttime

Fulltime

Startersfunctie

Tijdelijk personeelstekort?
Plaats eenvoudig uw tijdelijke opdracht op
het platform en laat kandidaten direct
reageren. Ook voor vakantiewerk, projecten
en oproepklussen.

Waarom JAM?
Focus op jongeren, studenten
en starters

Wij zijn de doelgroep en weten
wat ze willen

Vaste contactpersoon die bekend
is met de regio

Moderne wervingsmethodieken
om jong talent te bereiken
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Focusbranches
JAM Office
Bijvoorbeeld:

JAM Logistics &
Warehouse

JAM Catering &
Events

JAM Technical

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Sales
Inkoop
Administratie
Financieel
Backoffice/HR
Marketing

Magazijn
Expeditie
In- en ompak
Heftruckchauffeur
Supply chain

Catering
Evenementen
& Festivals
Horeca
Promotie

Productie
Operators
Assemblage
& Montage
Engineering

Tarievenopbouw // Uitzenden
Uitzendtarief: Uurloon conform inlenersbeloning* x omrekenfactor 2,3 = all-in tarief
JAMwerkt hanteert bij haar opdrachtgevers een standaard omrekenfactor van 2,3 over het uurloon
conform inlenersbeloning*. In de uitzendbranche mag de opdrachtgever een uitzendkracht na 1040 uur
kosteloos overnemen. Indien u de uitzendkracht eerder wenst over te nemen, dan betaalt u hiervoor
een overnamebedrag. Voor deze uitzendovernames wordt een percentage tussen 20% en 22% over het
resterende aantal uren gehanteerd.
* LET OP! Het tarief wordt bepaald conform de inlenersbeloning. Uitzendkrachten moeten namelijk hetzelfde loon ontvangen als
werknemers die direct bij de opdrachtgever in dienst zijn, in een gelijke functie en met dezelfde leeftijd en gelijke werkervaring.
Bij het inhuren van flexkrachten via de website van JAM, is het belangrijk dat u de juiste informatie verstrekt, zodat er een correcte
opdrachtbevestiging en tarief gegenereerd kan worden. Het brutoloon conform de inlenersbeloning wordt vermenigvuldigd met de
omrekenfactor om tot het juiste all-in uurtarief exclusief BTW te komen.

Tarievenopbouw // Werving & Selectie
Werving & Selectie: Brutojaarsalaris incl. vakantiegeld x (tussen 15% en 22%)
Wanneer u een kandidaat van JAMwerkt direct zelf in dienst wilt nemen, is er sprake van Werving
& Selectie. Hierbij wordt er eenmalig een fee in rekening gebracht waarbij het percentage kan variëren
tussen de 15% en 22%. De hoogte van het percentage wordt gebaseerd op o.a. type functie,
opleidingsniveau en de werkervaring van de kandidaat.

Betalingstermijn
JAM hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Aangezien JAM het belangrijk vindt om de JAM’er tijdig
uit te betalen, kunnen hier geen uitzonderingen in worden gemaakt.

Freddy van Riemsdijkweg 28
5657 EE Eindhoven

0497 - 783100
info@jamwerkt.nl

www.jamwerkt.nl

