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FREELANCE
Freelance is crisisbestendig!
In 15 jaar tijd is het aantal freelance
formules in
Nederland meer dan verdubbeld. Juist
in tijden van crisis blijft freelance
aantrekkelijk (bron: ING)
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FEITEN

De arbeidsmarkt is aan verandering
onderhevig;
de wet- en regelgeving wijzigt in hoog
tempo,
het aantal vacatures stijgt in alle
branches, de
uitdagingen voor werkgevers worden
groter, de
kandidaten worden schaarser, de
werving wordt
steeds vaker uitbesteed aan externe
partijen met
kennis en kunde.
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FORMULE
Onze franchise formule richt zich op
alle diensten binnen de
arbeidsbemiddeling:
uitzenden, detacheren, payrolling,
werving & selectie en zzp-bemiddeling.
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MEER INFORMATIE
Neem contact met ons op door een
mail te
sturen naar info@stcgroep.nl
Of bel naar 0497-337589 voor een
vrijblijvende
kennismaking op ons Servicekantoor
in Eersel

FREELANCE

Freelance is crisisbestendig!
In 15 jaar tijd is het aantal freelance formules
in Nederland meer dan verdubbeld.
Juist in tijden van crisis blijft freelance
aantrekkelijk (bron: ING)

Met freelance run je zelfstandig een bedrijf,
waarbij
je profiteert van de voordelen van een grote
organisatie.
STC Groep geeft de freelance (de
ondernemer) het recht om tegen een
bepaalde vergoeding een onderneming te
starten. Een freelance voert de naam en het
bijbehorende label van deze formule.
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FORMULE
Onze franchise formule richt zich op
alle diensten binnen de
arbeidsbemiddeling:
uitzenden, detacheren, payrolling,
werving & selectie en zzpbemiddeling.
Uitzenden:
Kandidaten komen in dienst van de
STC Groep en worden op uitzendbasis
geplaatst bij opdrachtgevers.
Detacheren:
Kandidaten komen in dienst bij de STC
Groep middels een contract voor
bepaalde tijd en worden
gedetacheerd bij opdrachtgevers.
Payrolling:
Kandidaten worden geworven door
onze opdrachtgevers en verloond
door ons servicekantoor.
De STC Groep wordt juridisch
werkgever van deze kandidaten.
Formule
Werving & selectie:
Kandidaten worden geworven door
onze franchisenemers (ondernemers)
en komen direct in loondienst bij de
opdrachtgever.
Zzp-bemiddeling:
Zzp’ers kunnen zich bij onze
ondernemers inschrijven
en deze bemiddelen hen bij onze
klanten tegen een afgesproken tarief.
Wij verzorgen de facturatie naar de
klant.
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FEITEN
De arbeidsmarkt is aan verandering
onderhevig;
de wet- en regelgeving wijzigt in hoog tempo,
het aantal vacatures stijgt in alle branches, de
uitdagingen voor werkgevers worden groter,
de kandidaten worden schaarser, de werving
wordt
steeds vaker uitbesteed aan externe partijen
met kennis en kunde. De ondernemers van de
STC Groep bieden een oplossing aan
bedrijven die op zoek zijn naar geschikte
kandidaten.

Ook zonder ervaring binnen de
arbeidsbemiddeling
ben je van harte welkom!
Indien je beschikt over commerciële
werkervaring, oprecht geïnteresseerd
bent in mensen en operationele
slagkracht plus doorzettingsvermogen
hebt, kun je in aanmerking komen voor
het ondernemerschap
bij de STC Groep.
Onze ervaring van de afgelopen jaren
leert dat een freelance functie sneller
succes heeft.
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MEER INFORMATIE :
NEEM CONTACT MET ONS OP DOOR EEN MAIL TE
STUREN NAAR INFO@STCGROEP.NL
OF BEL NAAR 0497-337589 VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
KENNISMAKING OP ONS KANTOOR IN EERSEL.
STC GROEP
MARKT 32A
5521 AN EERSEL
0497-337589
INFO@STCGROEP.NL

WWW.STCGROEP.NL
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