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Beste toekomstige opdrachtgever
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 op avontuur
wilt naar het buitenland.
RDO staat voor Recruitment, Detachering & Outsourcing. Deze drie diensten kunt u als opdrachtgever bij ons afnemen.

recruitment
detachering
outsourcing

recruitment
Voor opdrachtgevers uit met name het Caribisch gebied werven en selecteren wij kwalitatief goede kandidaten voor hun openstaande vacatures.
Bent u een opdrachtgever uit Nederlandstalig Caribbean? Heeft u openstaande vacatures en kunt u op het eiland echt niemand vinden? Neem contact met ons op en wij zoeken voor u de juiste match. Dit doen wij tegen zeer
schappelijke fee’s en met veel toewijding. Ook nadat wij de kandidaat bij u
geplaatst hebben houden wij in het kader van nazorg contact om ervoor te
zorgen dat alles voor partijen vlekkeloos verloopt.

Onze Recruitment fee’s communiceren wij transparant met u
Voor recruitment gelden er drie fees naast een start fee vóór de
start van de werkzaamheden zoals het opmaken van vacature (optioneel), plaatsen en verspreiden van de vacature, verzamelen van
CV’s, uitnodigen kandidaten eerste gesprek, de gespreksopnames
opsturen, mailverkeer, selectie, tweede gesprek, afronden.
Hieronder vind u onze standaard fees. Wij hanteren een start fee
voor de eerste werkzaamheden en een plaatsingsfee.
MBO>>>> USD 250
Bij plaatsing 1 keer het bruto maandsalaris in USD
Bsc>>>> USD 300
Bij plaatsing 1.5 keer het bruto maandsalaris in USD
Msc>>> USD 350
Bij plaatsing 2x het bruto maandsalaris in USD
Executive level USD 500
Bij plaatsing 3x het bruto maandsalaris in USD

Detachering
Er zijn professionals die zeker wel een nieuw avontuur willen aangaan, maar
liever niet definitief uit Suriname verhuizen. Heeft uw onderneming/ organisatie mensen nodig die u wenst in te zetten op specifieke projecten voor
een vooraf bepaalde tijd? Wij zoeken voor u de juiste experts en begeleiden
het gehele project lang zowel u als opdrachtgever en onze expert kandidaat
zodat uw project een goede start, verloop en oplevering heeft.
U vergoedt ons de detachering fee’s en hebt verder geen administratieve
rompslomp. CLIP Training & Consultancy heeft de experts op de payroll,
draagt alle belastingen en premies af en zorgt voor huisvesting en vervoer
voor onze mensen tijdens het project. Uw werk wordt gedaan zonder dat u
er al teveel omkijken naar hebt.

Onze detacherings fees communiceren wij transparant naar u tijdens onze
voorbereidende gesprekken.
De fee’s zijn afhankelijk van diverse factoren zoals:
*
*
*

Duur project
Niveau van de werkzaamheden
Locatie

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.
Bij CLIP Training & Consultancy kijken we anders naar outsourcing.
Wij gaan op zoek naar de win-win-win. U als opdrachtgever wint, onze kandidaten winnen en wij winnen. En zo is een ieder tevreden en is er groei op
alle vlakken.

Ons outsourcings protocol is

uniek,
kostenbesparend en motivatie verhogend.
Heeft u als ondernemer/CEO de afgelopen twee jaar ook geleerd dat voor een

deel van de beschikbare vacatures binnen uw organisatie remote werken
zeer goed mogelijk is? Dan koppelen wij u graag aan onze goed gekwalificeerde, gemotiveerde kandidaten die vanuit Suriname de werkzaamheden,
passende bij uw vacature, met veel plezier uitvoeren. U zult op afgesproken
momenten via online meetings in contact zijn met onze medewerkers omtrent het werk en op die manier de processen bewaken. Natuurlijk zijn ook
wij op regelmatige basis met u in contact omtrent de door u ge-outsourcde
werkzaamheden.
Omdat u naar ons outsourced en wij u daarvoor slechts een afgesproken
maandelijkse fee rekenen hebt u verder geen omkijken naar het afdragen van belastingen, ziektekosten, pensioenregelingen, vakantiegeld, 13e
maand, reiskosten etc. U leest het al, besparing op besparing voor u terwijl
het werk wel gedaan wordt.

Onze Outsourcing fees communiceren wij transparant naar u.
Wij hanteren per ingevulde vacature 75% van het bruto maandsalaris behorende bij deze vacature. Niet meer en niet minder. Afhankelijk van additionele afspraken komen er kosten bij. Ook factureren wij standaard en
eenmalig een bedrag van EUR/USD 350 (afhankelijk van de locatie) om de
selectie procedure te starten en te vervolmaken zodat uw vacature door de
juiste kandidaat wordt ingevuld.
Minimale contract afname is 6 maanden.

Easy Transcript Suriname
ETS is een apart onderdeel binnen CLIP Training & Consultancy. Via Easy
Transcript Suriname zetten wij vooral dames aan het werk middels een thuiswerk concept zodat zij financieel sterker en onafhankelijker worden terwijl
ze gewoon vanuit huis kunnen werken.
Wij bieden daar oa transcribeer, notuleer, Virtual Assistant en HR support
diensten aan.
Meer informatie vind u via www.easytranscriptsu.com

Bent u na het lezen van deze brochure net zo enthousiast als wij? Ondersteunt u het verbeteren van inkomen van vrouwen, young professionals en
leden van de LGBTQ gemeenschap in Suriname? Wij werken met name met
deze doelgroepen.
Wilt u meer weten wat wij en onze kandidaten voor u als bedrijf in Nederland, België of op de Nederlandstalige eilanden voor u kunnen betekenen?

Vul op de website dan aub onze opdrachtgevers formulier in. Geef daarin
aan in welke dienst u interesse hebt en wij nemen binnen 48 uur contact
met u op.

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

