MET LEF
NAAR EEN
DUURZAME
MATCH

Het proces van LEF Green
LEF Green verbindt duurzame specialisten aan bedrijven die werken aan
de wereld van morgen. Wij beschikken over het grootste netwerk van
duurzame specialisten in Nederland.
Bij LEF gaan we op zoek naar een duurzame match voor jouw bedrijf. In
deze hand-out lees je alles over onze aanpak én de stappen die nodig
zijn om hiertoe te komen.
Wij geloven dat een duurzame match tussen de kandidaat en jouw
bedrijf alleen tot stand komt vanuit oprechte betrokkenheid. Laat dat nu
exact zijn waar wij voor staan, want #WijVerbinden.
Wij hebben de volle focus op de branches klimaat, milieu en energie.
Hierdoor begrijpen wij wie of wat jij zoekt. Na het persoonlijke gesprek
over wie je zoekt maken we concrete afspraken over hoe we de selectie
procedure invulling geven.
Lees snel verder wat de vervolgstappen zijn. Heb je nu al vragen? Aarzel
dan niet om ons een belletje te geven op (085) - 066 02 46 of stuur een
berichtje naar info@lefgreen.nl

Vacature
Binnen 24 uur na de
aanvraag nemen we
contact met jullie op
en plannen we een
afspraak in.

Een match
Gefeliciteerd! Er is
een match. Samen
kijken we welke hulp
we kunnen bieden bij
de totstandkoming
van het contract en
de onboarding.

Intake

1

Wervingsprofiel
opstellen. Wie of
wat zoek je echt?
Samen stellen we
persona's op én
maken we foto's en
video's die we
gebruiken voor de
werving.
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Selectie

Planning

Het is tijd voor de
selectie. Door middel
van een persoonlijke
intake selecteren wij
de beste kandidaten.
Tevens bepalen we
welke selectietools er
worden ingezet
en de rol van
LEF.

De vacature wordt
uitgezet en de
procedureplanning
concreet gemaakt.
Nu gaan we aan de
slag met de werving.

Werving
Het wervingsproces
is in gang gezet.
Iedere week houden
we jullie op de
hoogte van de stand
van zaken.

4
Proces Vacature
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Voorbereiding intake
Een goede voorbereiding is het halve werk! We vragen je vast na te denken
over onderstaande onderwerpen. Op deze manier gaan we goed voorbereid
aan de slag. Geen zorgen trouwens: invullen is niet nodig, erover nadenken
is wél fijn.

Wat maakt jouw bedrijf zo uniek?
(Wat doen jullie anders dan de concurrentie?)
Type jouw tekst hier

TIP!
Denk er eens over na of er
bijvoorbeeld bestaand
beeldmateriaal is wat gebruikt
kan worden? Of dat er een
collega aanwezig is die eigenlijk
een carrière als acteur
ambieert en graag voor de
camera over het bedrijf vertelt?

Wat is de toekomst ambitie van jouw bedrijf?
(Waar willen jullie over vijf jaar staan?; En waar wil je dat
de nieuwe collega over een jaar staat?)

Intake voorbereiding

Bedrijf
Nu zoomen we verder in op de sfeer binnen het bedrijf én brengen we de
afdeling in kaart brengen. Om de beste match te maken is het niet alleen
belangrijk om te weten wie of wat jullie zoeken, maar ook zeker om te
ontdekken waar jullie voor staan.

Hoe omschrijf je de sfeer binnen jouw bedrijf? En wat
zijn specifieke afdelingskenmerken waar de nieuwe
collega komt te werken.
(Wanneer matcht een kandidaat met het bedrijf?)

Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf?
(Hoe ervaar je dat op de werkvloer?)

Stel je toets in een sollicitatiegesprek of de nieuwe
collega past in jouw bedrijf welke vraag zou je dan
stellen. En welk antwoord wil je dan horen?
(Wat verwacht je van de overleg structuur?; Wat verwacht
je van activiteiten buiten de werksfeer?)

Intake voorbereiding

Vacature
Om de allerbeste kandidaten te matchen is het
natuurlijk een must om te weten wie of wat jullie
precies zoeken. De perfecte match kan namelijk
alleen gemaakt worden als het hele plaatje klopt.

Omschrijf jouw ideale nieuwe collega:
(Denk hierbij aan skills, ervaringen en persoonlijkheid)

Wat worden de belangrijkste taken en wanneer slaagt
een kandidaat in zijn of haar nieuwe rol?
(En wanneer niet?)

Wat heeft de nieuwe collega laten zien om na
bijvoorbeeld een half jaar een positieve beoordeling te
hebben?

Intake voorbereiding

Voorwaarden
Over het algemeen worden onderhandelingen over het contract, het
salaris en de overige voorwaarden rechtstreeks tussen de
kandidaat en het bedrijf gevoerd. Uiteraard speelt LEF Green hier
graag een rol in;
Indien een arbeidscontract tot stand komt met de kandidaat krijgt
LEF Green een bevestiging van de startdatum en het afgesproken
salaris;
LEF Green werkt op basis van Werving & Selectie. De wervingsfee
bedraagt 21,5% van het bruto fulltime jaarsalaris. Het bruto
jaarsalaris wordt berekend door het fulltime bruto maandsalaris te
vermenigvuldigen met 12,96. Aanvullende secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een bonusregeling, auto en overige
emolumenten worden niet meegenomen bij het vaststellen van het
bruto jaarsalaris;
LEF Green factureert op de 1e werkdag 1/3 van de afgesproken
bemiddeling fee, 1/3 deel na de proeftijd en 1/3 deel na een
succesvol eerste halfjaar;
Mocht de kandidaat niet door de proeftijd komen dan vervalt de 2e
en 3e factuur;
Mocht er binnen 6 maanden worden besloten om niet door te gaan
met de kandidaat, dan vervalt de 3e factuur;
De fees worden altijd gebaseerd op het fulltime salaris;
Wanneer een bedrijf binnen 1 jaar meerdere vacatures door LEF
Green laat vervullen hanteert LEF Green de volgende staffel voor
werving & selectie:
2de plaatsing 20,5%
3de en 4de plaatsing 19,5%
Vanaf de 5de plaatsing 17,5%
Het moment van factureren is hierin leidend

Aanvullende informatie

Extra's
LEF Green is gecertificeerd DISC Specialist. Een DISC kan op verzoek
onderdeel uitmaken van de procedure. In het DISC rapport wordt
zichtbaar wat iemands natuurlijke gedrag is en hoe dit wordt aangepast
in de huidige functie en bij situaties onder druk. Naast het feit dat een
DISC een goede selectietool is, helpt het ook bij de aansturing en
ontwikkeling van een kandidaat.
Wanneer onze relatie een DISC wil inzetten tijdens de procedure en de
kandidaat gaat starten, dan zijn deze kosten in de fee inbegrepen. Voor
alle overige DISC rapporten worden à € 195,00 in rekening gebracht.
LEF Green gelooft in Employer Branding. Hiervoor investeren wij veel
zodat vacatures goed zichtbaar zijn. Een Jobclip kan hier onderdeel van
uitmaken. De kosten hiervoor zijn €695,00 per clip. Separaat worden
hier afspraken over gemaakt. Bij exclusiviteit investeert LEF Green hier
graag in.

Aanvullende informatie

Over LEF Green
Vanuit passie voor het recruitment vak zijn Joris Verhoeven & Carlo
van Doorn op 1 maart 2020 gestart met LEF Green. Samen hebben
ze ruim 25 jaar ervaring op het gebied van recruitment en een missie
om nog meer duurzame professionals aan een baan te helpen.
Ondertussen groeit en bloeit LEF Green en versterken Mirjam
(recruiter), Roanne (recruiter) en Demi (marketeer) het team.
Tijdens de Coronapandemie is het duidelijk geworden dat we
duurzamer moeten gaan leven. Zo werd de oproep voor een
duurzame doorstart van onze economie steeds luider. Het doel van
LEF Green is dan ook het verbinden van duurzame professionals aan
bedrijven die werken aan de wereld van morgen. Wij zijn namelijk
expert op het gebied van recruitment voor specialistische functies in
de branches milieu, klimaat en energie.
LEF staat voor ludiek, eigenwijs en fanatiek en Green natuurlijk voor
duurzaamheid. De ingrediënten van onze werkwijze. Bij alles wat we
doen, kijken we naar duurzaamheid, dat zit in ons DNA. Wij zijn
gevestigd in een duurzaam kantoorpand, printen geen cv’s meer en
voeren onze gesprekken digitaal. Iets waar we erg trots op zijn!

