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Beste kandidaat
CLIP Training & Consultancy NV werkt aan het ontwikkelen van Surinaams
TOP talent. Ons doel is dat Suriname niet alleen bekend staat om haar prachtige natuur en lekker eten, maar ook om haar kundige mensen. Wij streven naar een kweekvijver vol goed opgeleide, gemotiveerde en ambitieuze
mensen met een moderne en goede werkethiek.
Mensen die wij kunnen inzetten op mooie vacatures in binnen en buitenland. Hoewel wij ernaar streven om ons kader zoveel mogelijk binnen Suriname te houden, bedienen wij ook de groep die enkele jaren of maanden op
avontuur wilt naar het buitenland.
RDO staat voor Recruitment, Detachering & Outsourcing. Voor deze drie
diensten kan je je als kandidaat inschrijven bij CLIP Training & Consultancy
NV.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je van mening dat je niet kan
excelleren in je huidige baan en niet op niveau werkt en naar waarde wordt
geschat? Wil je expert worden in jouw field en voor korte of langere tijd in
het Caribisch gebied werken? Of heeft het je voorkeur om in Suriname te
blijven en vanuit hier een toffe vacature in te vullen voor een bedrijf in het
buitenland. Vanuit CLIP Training & Consultancy NV werken wij aan de beste
mogelijkheid voor jou.
Hieronder lees je het verschil tussen de diensten.

recruitment
Voor opdrachtgevers uit met name het Caribisch gebied werven en selecteren wij kwalitatief goede kandidaten voor hun openstaande vacatures.
Ben jij een kandidaat met veel kennis en kunde en ben je toe aan een nieuw
avontuur buiten Suriname, in de Caribbean?
Schrijf je in als kandidaat bij CLIP recruitment en wij zoeken voor jou de juiste
match. Dit doen wij met veel toewijding. Ook nadat wij je geplaatst hebben
houden wij in het kader van nazorg contact om ervoor te zorgen dat alles
voor partijen vlekkeloos verloopt.

Detachering
Ben jij een kandidaat, die zeker wel een nieuw avontuur wil aangaan, maar
liever niet definitief uit Suriname wil verhuizen? Voor ondernemingen/organisaties die mensen wensen in te zetten op specifieke projecten voor een
vooraf bepaalde tijd zoeken wij de juiste experts en dat kan jij zijn! We begeleiden het gehele project lang zowel jou als kandidaat zowel als de opdrachtgever zodat het project een goede start, verloop en oplevering heeft.
CLIP Training & Consultancy heeft jou op de payroll, draagt alle belastingen
en premies af en zorgt voor huisvesting en vervoer tijdens het project. Wanneer je op project uitgezonden bent ontvang je je salaris plus een uitzendings premie er bovenop waardoor je op zeker 2 keer je salaris uitkomt. Ben je
tussen project uitzendingen door terug in Suriname dan ontvang je hier een
prima basis salaris. Je uitzending premie verschilt per traject en locatie en is
dus per detachering anders.

Outsourcing
Outsourcing is het fenomeen waarbij bedrijven, veelal uit westerse landen,
werk laten uitvoeren in zogeheten lage lonen landen om kosten te besparen.
Suriname is ook een land waar de lonen gemiddeld lager liggen dan in
Europa en de Nederlandstalige Caribische eilanden.
Ons outsourcings protocol is uniek, kostenbesparend en motivatie verhogend.
Wij sluiten overeenkomsten met opdrachtgevers uit Nederland, België en
het Caribisch gebied en matchen onze kandidaten, wellicht jij, aan hun
openstaande vacatures.
Dit betekent dat jij vanuit Suriname, via CLIP Training & Consultancy NV, remote werkt voor bedrijven uit die gebieden.
Je onderhandelt met CLIP je salaris en staat bij ons op de payroll. Wij betalen
je salaris, je belastingen, ziektekosten en pensioen.
Jij werkt op je niveau in een mooie, uitdagende job en met veel motivatie en
plezier.

Hoe wordt je kandidaat bij de RDO afdeling van CLIP?
Vul op de website het formulier in, geef aan naar welk onderdeel je interesse uitgaat. Maak de inschrijvingsfee over (SRD 1000| USD 50| EUR 45) en we
nemen je op in ons bestand.

Wat krijg je allemaal voor de inschrijvingsfee?
opname in ons kandidatenbestand
opname van jouw video CV
upgrade van jouw CV indien nodig
een inspirerend “Wan Tamara De” boek met 50 mooie carrière verhalen.
toegang tot de CLIP RDO academy
Wij verwelkomen je graag bij de CLIP familie. Schrijf je vandaag nog in en
we gaan samen met jou aan de slag op weg naar een nog mooiere carrière
en toekomst.

+5978941253
www.clipconsultancy.com
contact@clipconsultancy.com

