Zo werkt
Kasparov
Handleiding voor
een succesvolle match

Onze
procedure

Kasparov is gespecialiseerd in de bemiddeling van finance functies. We
bedienen de hele financiële kolom, van Financieel Medewerker tot CFO.
Dankzij de duizenden professionals in ons bestand kunnen wij altijd snel
geschikte kandidaten aanleveren.
Bovendien adverteren wij actief op alle bekende vacaturebanken en
hebben wij abonnementen op cv-databases, zoals Indeed, LinkedIn en
Monsterboard. Verder zijn wij lid van Financials United, een actief netwerk
van gespecialiseerde bureaus. Zo zijn wij in staat om binnen een week de
juiste kandidaten te presenteren voor reguliere vacatures.
Het invullen van een vacature vereist teamwork. Het is een samenwerking
tussen u als opdrachtgever, Kasparov en de kandidaat. Kasparov is evenwel
altijd de bemiddelende partij en plant graag de afspraken voor u.
Kasparov werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alle werving en
selectiekosten voor Kasparov zijn. De fee die Kasparov in rekening brengt
wanneer een door Kasparov aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever
in dienst treedt bedraagt een percentage van het totale bruto jaarsalaris
(inclusief vaste emolumenten) dat de kandidaat op fulltime basis (40 uur
per week) toekomt.

Wat mag u
van ons
verwachten?

• Alle kandidaten worden eerst face-to-face geïnterviewd
door een van onze Consultants.
• Een kandidaatvoorstel is meer dan enkel het cv, er volgt
een duidelijke omschrijving van het profiel, inclusief zaken
als beschikbaarheid, salaris-indicatie, opzegtermijn etc.
•W
 ij streven er naar 2 tot 3 kandidaten aan te leveren.
Dit is een uitgekiende selectie van alleen de echte toppers.
•D
 e kandidaten zijn altijd op de hoogte van het feit dat ze
worden voorgesteld.

De selectieprocedure
in werkdagen
Opdrachtgever
plant gesprekken
met kandidaten
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Wat wordt
er van u
verwacht?

Tweede gesprekken
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Eerste gesprekken
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•P
 rocedures zijn succesvol als een zekere snelheid wordt nagestreefd.
Ons advies is altijd binnen een week na onze voorstellen gesprekken te houden.
•U
 geeft eerlijke feedback waarom een kandidaat wel of niet wordt uitgenodigd.
•U
 geeft openheid over de status van de procedure.
•G
 ebleken is dat het raadzaam is Kasparov te betrekken in de onderhandeling
over arbeidsvoorwaarden. Wij vervullen graag de rol als bemiddelaar.

Enkele
referenties

“Kasparov weet verwachtingen goed te managen en
geeft een volledig en realistisch beeld van de kandidaat.”
Elly van Rooij, Controller bij Smurfit Kappa

“Ik ervaar de samenwerking met Kasparov als erg prettig. Het is een betrouwbare
partij en specialist op het gebied van finance, met een zeer korte reactietijd. Kasparov
komt afspraken na, zet de ‘extra-mile’ en zorgt goed voor z’n interim professionals.”
Esther Vosbeek, CFO bij Xenos

“Kasparov is een professionele organisatie die meedenkt met de klant,
relevante marktkennis bezit en deelt, en snel en transparant schakelt.”
Mariëlle de Koning, Team Coördinator Recruitment bij Essent

Kasparov brengt u graag in contact met andere opdrachtgevers die onze werkwijze kunnen toelichten.
Zie ook www.kasparov.nl/over-kasparov/voor-wie-werkt-kasparov
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