Aanvullende
dienstverlening
voor Leveranciers

HeadFirst Group biedt jou toegang tot ruim 200 aansprekende
Opdrachtgevers. Heb jij een opdracht gevonden voor een van
jouw professionals? Dan kunnen wij jou ondersteunen met onze
aanvullende dienstverlening!
Administratie, verzekeringen, debiteurenbeheer, verwerven van
opdrachten en persoonlijke ontwikkeling. Jij hebt er als Leverancier
van professionals allemaal mee te maken. Omdat wij jou willen
laten excelleren zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over
praktische zaken, bieden wij jou de mogelijkheid gebruik te maken
van onze aanvullende dienstverlening. Deze voorziet in alle facetten
van het ondernemerschap. Jij kunt kiezen uit drie vormen: Basic,
Premium of Excellent.
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Naast Premium en Excellent bieden wij ook een Basic
dienstverlening. Hier zijn geen kosten aan verbonden, omdat jij er
dan voor kiest veel zaken zelf te regelen.
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•

Geen relatie-/concurrentiebeding

Wij hanteren geen relatie- en/of concurrentiebeding. HeadFirst
Group houdt het liever transparant en doet op een open
manier zaken.
•

Snelle online contractafhandeling in HeadFirst Select

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

Betaling facturen: afhankelijk van Opdrachtgever

Met onze Basic dienstverlening krijg jij facturen betaald,
conform de afspraken met de Opdrachtgever.
•

Factuurstatus volgen in HeadFirst Select

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

Premium dienstverlening
In onze Premium dienstverlening zijn ook alle voordelen van
onze Basic dienstverlening opgenomen.
•

Online aanbieden op duizenden opdrachten

HeadFirst Group biedt jou toegang tot duizenden
opdrachten per jaar van ruim 200 aansprekende
Opdrachtgevers. Jij bepaalt zelf hoe jij jouw professionals
presenteert, welk tarief er gehanteerd wordt en voor welke
opdrachten jij hen aanbiedt.
•

Betaling facturen: met 30 dagen

Jouw facturen worden binnen 30 dagen na ontvangst
uitbetaald. Dit is een stuk sneller dan wanneer jij gebruik
van onze Basic dienstverlening. Dan is de betaaltermijn
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•

Persoonlijke relatiemanager voor vragen en advies

Jij kunt bij jouw persoonlijke relatiemanager 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 via Maestro Academy

Onze opleidingspartner Maestro Academy biedt een scala aan
opleidingen, waar jouw professionals met korting aan deel
kunnen nemen. Bekijk hier het volledige overzicht.
•

Deelname aan kennissessies

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

Toegang tot online kennisbank

De HeadFirst Group kennisbank is dé digitale informatiebron,
met onder andere onderzoeksrapporten, whitepapers en
nieuwsbrieven.
•

Deelname aan beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering
Als Leverancier kun jij deelnemen aan de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HeadFirst Group,
waarmee jouw professionals – zodra zij via ons op opdracht
zijn – verzekerd zijn voor de aan de Opdrachtgever verleende
diensten.
•

Vergoeding van kosten voor screening

Vraagt een Opdrachtgever om een Pre-Employment Screening
(PES) of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor één van jouw
professionals? Wij vergoeden deze kosten.
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Excellent dienstverlening
In onze Excellent dienstverlening zijn ook alle voordelen van
onze Premium dienstverlening opgenomen.
•

Betaling facturen: met 20 dagen

Jouw facturen worden binnen 20 dagen na ontvangst
uitbetaald. Dit is een stuk sneller dan wanneer jij gebruik
maakt van de Premium dienstverlening. Dan is de
betaaltermijn namelijk 30 dagen.

Meer weten? Neem contact met ons op.
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