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Basis vacaturepakket  
 
Werving en korte telefonische voorselectie 

 

€ 3.300,- * 
inclusief kosten voor werving 

 

Uitgebreid vacaturepakket  
 
Werving en uitgebreide selectie 

 

€ 4.500,-* 
inclusief kosten voor werving 

 

Maatwerk 
 
Op verrichtingenbasis 

 
Dit pakket is geschikt als u behoefte heeft aan 
wervingskracht, specialistische kennis, 
administratieve ondersteuning en beperkte 
voorselectie bij het invullen van uw vacature 
maar u de persoonlijke selectiegesprekken zelf 
wilt voeren.  
 
Onze consultants stellen in overleg met u een 
vacatureprofiel op, stellen deze met vermelding 
van uw bedrijfsnaam vacant op diverse 
vacaturesites, zoeken actief in het netwerk, in cv 
databases en social media naar geschikte 
kandidaten voor uw vacature en verzorgen de 
administratieve verwerking van de reacties**. 
 
Wij voeren de schriftelijke sollicitatie screening 
uit en vervolgens een korte telefonische 
voorselectie met aansluitende kandidaten.  
 
U ontvangt van ons de geschikte sollicitaties 
met een rapportage waaruit u een keuze maakt. 
U voert met deze kandidaten de persoonlijke 
selectiegesprekken en de referentiegesprekken. 
 
*Op de volgende pagina vindt u een aanvulling op 
genoemde vacaturepakket tarieven. 

 
**Vanaf de persoonlijke selectiegesprekken onderhoudt 

de opdrachtgever zelf het contact met de kandidaten.  

 
Dit pakket is geschikt als u behoefte heeft aan 
wervingskracht, specialistische kennis en 
ondersteuning in de persoonlijke voorselectie. 
Wij nemen u het werving- en selectietraject uit 
handen tot aan het tweede selectiegesprek.  
 
 
Onze consultants stellen in overleg met u een 
vacatureprofiel op, stellen deze met vermelding 
van uw bedrijfsnaam vacant op diverse 
vacaturesites en zoeken actief in het netwerk, cv 
databases en social media naar geschikte 
kandidaten voor uw vacature. Verder verzorgen 
wij de verwerking van de reacties tot en met de 
eerste gespreksronde**.  
 
Wij verzorgen de schriftelijke sollicitatie 
selectie, screenen de kandidaten uitgebreid op 
basis van de sollicitatie in een persoonlijk 
selectiegesprek bij ons of bij u op kantoor en 
voeren een referentiecheck uit.  
 
Wij zullen u minimaal één geschikte kandidaat 
voordragen die voldoet aan het opgestelde 
vacatureprofiel en aan wie u een aanbod kunt 
doen.  
 
*Op de volgende pagina vindt u een aanvulling op 
genoemde vacaturepakket tarieven. 

 
**Vanaf de tweede selectiegesprekken onderhoudt de 

opdrachtgever zelf het contact met de kandidaten. 

 
Heeft u een vacature waarvoor een 
grootschaliger wervingscampagne nodig is, een 
vacature op directieniveau, meerdere vacatures 
of heeft u ondersteuning nodig bij een onderdeel 
van het werving- en selectietraject?  
 
Wij stellen met u een maatwerkplan op om uw 
vacature(s) met succes in te vullen en voeren dit 
plan voor u uit. Wij rekenen hierbij de kosten 
door voor het aantal gewerkte uren en de 
werving- en selectiemiddelen. 
 

Tevens kunnen wij in aanvulling op de twee 
vacaturepakketten specialistische werving- en 
selectiewerkzaamheden uitvoeren op basis van 
maatwerk dienstverlening, u vindt hierover meer 
informatie op de volgende pagina.  
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 Wilt u extra ondersteuning? Dan kunt u de pakketten uitbreiden, wij bieden daarvoor een aantal modules en maatwerk aanvullingen: 
 
1. Het tweede selectiegesprek  

Basisbedrag: eenmalig € 100 voor voorbereiding + € 175 per kandidaat 
Wij ondersteunen u bij het voeren van de tweede gespreksronde bij u op kantoor.  
 

2. Een vaktechnisch diepte interview voor Finance en HR functies  
Basisbedrag: eenmalig € 200 voor voorbereiding + € 250 per kandidaat 
Eén van onze vakspecialisten neemt een diepte interview af met de kandidaten. Hierbij wordt de specialistische vakkennis en 
vakvaardigheid uitgebreid getoetst.  
 

3. Assessments 
Wilt u een (online) assessment opnemen in de selectieprocedure? Wij werken regelmatig samen met een aantal bureaus en kunnen u 
hierin adviseren. Op basis van een maatwerk aanvullende afspraak op het vacaturepakket kunnen wij de coördinatie van het assessment 
tussen de opdrachtgever, het assessmentbureau en de kandidaat/kandidaten uit handen nemen.    

 
4. Andere wensen 

Heeft u andere wensen ten aanzien van het werving- en selectietraject? Wilt u bijvoorbeeld advies over het 
arbeidsvoorwaardenvoorstel? Of wilt u ook de administratieve en/of organiserende werkzaamheden uit handen geven vanaf de 
persoonlijke gespreksronde door uw organisatie (het plannen van de persoonlijke gesprekken voor u met kandidaten, verzorgen van 
terugkoppelingen na uw gesprekken, extra referenten nabellen etc.) dan kunt u het vacaturepakket uitbreiden. Aanvullend wordt de 
door ons gewerkte tijd op basis van maatwerk dienstverlening gefactureerd.  

 
*Aanvulling op de tarieven van de beide vacaturepakketten  
Voor MT functies, functies op universitair niveau en/of moeilijk in te vullen vacatures zullen wij in het projectvoorstel aanvullend op het 
basistarief van de beide vacaturepakketten een extra doorberekening aan wervingskosten kunnen opnemen. Functies op directie- en/of 
bestuurlijk niveau zijn van het aanbod van deze vacaturepakketten uitgezonderd. Wij maken graag een maatwerk voorstel voor u. 
 
Werkwijze 
Op basis van het vacatureprofiel, de eventuele functieomschrijving, de doelgroep en uw aanvullende wensen overleggen wij met u welke 
werving en selectie dienstverlening wij u kunnen aanbieden. Vervolgens maken wij een projectvoorstel voor u. Voor meer informatie over 
deze dienstverlening kunt u contact opnemen met Margit de Lange, senior HR consultant via telefoonnummer 079 - 362 26 43 of per  
e-mail: delange@vanheklelieveld.nl. 
 


