DE FLEXPOOL
ULTIEME FLEXIBILITEIT
&
MET ZEKERHEID

Ultieme flexibiliteit

DAT BETEKENT WERKEN IN DE FLEXPOOL
Je werkt niet op vaste diensten of een vaste locatie maar kiest voor openstaande diensten
die wij hebben op onze locaties.
Je kiest zelf op welke diensten je je inschrijft. Daarnaast kun je door onze
personeelsplanners ingeroosterd worden op dagen en tijden van jouw voorkeur.
Precies wat jij wil!

Hoe dat dan werkt?
VIA ONS PLANNINGSYSTEEM GEEF JE JE
BESCHIKBAARHEID EN VOORKEUREN DOOR
Je kunt in ons planningsysteem kiezen op welke aangeboden diensten je zou willen invallen.
Ook kun je aangeven op welke dagen je beschikbaar bent. Onze personeelsplannners roosteren
je vervolgens in op basis van jouw opgegeven voorkeuren.

En het contract, hoe flexibel is dat?
JE KUNT EIGENLIJK IN ELKE CONTRACTVORM BIJ ONS IN DIENST KOMEN

Heel flexibel te beginnen met ons 0-uren contract. De meest flexibele vorm.
Met een 0-uren contract heb je een contract voor 0 uur. Door in te schrijven op openstaande
diensten bepaal je zelf hoeveel je werkt. We betalen je gewerkte uren de maand erna uit.

Min-max contract
JE WERKT EEN MINIMAAL AANTAL UUR VAST EN FLEXIBEL TOT DE MAX
Het minimaal aantal uren werk je vast en betalen we ook iedere maand uit.
Tot het afgesproken maximum kun je flexibel ingeroosterd worden.
Deze gewerkte uren betalen we je een maand later uit.

Vast contract voor zekerheid
ALS JE VAST BIJ ONS IN DIENST KOMT HEB JE DE MEESTE ZEKERHEID
Je werkt gemiddeld een vast aantal uren en bent verzekerd van een vast inkomen per maand.
Je zorgt zelf dat je al je vast afgesproken uren maakt en wordt daarnaast ook ingeroosterd door
onze personeelsplanner.
Natuurlijk in goed overleg en op basis van jouw voorkeuren.

Kan ik overal ingezet worden?
IN PRINCIPE WEL, MAAR ZOVEEL MOGELIJK OP VASTE LOCATIES
We doen ons best om je zoveel mogelijk in te zetten aan een grote locatie en/of
een cluster van kleinere locaties.
Dit werkt wel zo prettig voor jou, je collega's de ouders en natuurlijk de kinderen!

Klinkt goed? Lees hierna over de vele voordelen

De voordelen van Flex
ten opzichte van ZZP op een rij
VAN UITBETALING TOT JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
IN LOONDIENST HEEFT ZO ZIJN VOORDELEN
1. Elk maand wordt je salaris automatisch betaald. Altijd. En geen administratie & risico!
2. Doorbetaling bij verlof (6 weken per jaar) & doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
3. Maandelijkse opbouw van je pensioen voor later
4. Salarisverhogingen conform cao (periodiek en cao stijging)
5. Eindejaarsuitkering van 3%
6. Opleidingen betaald door Impuls (VVE, EVC, HBO'er, EHBO, BHV, jaarlijkse bijscholing)
7. Elke dag toegang tot Good Habitz voor je persoonlijke ontwikkeling
8. Doorgroeimogelijkheden naar VVE, HBO’er op de groep, pedagogisch coach, locatiemanager
9. Doorstroom naar een vaste plek als je zou willen
10. Veel aandacht voor jouw werkgeluk en vitaliteit (o.a. een vitaliteitsbudget)
11. Bijdrage in zorgverzekering
12. Je bent een onderdeel van een leuke organisatie en team (inclusief uitjes en attenties)
13. Geen onverwacht hoge afdrachten van de loonbelasting en btw aangifte
14. Opbouw WW rechten voor als je een keer geen werk hebt

KORT SAMENGEVAT
JE BENT IN ONZE FLEXPOOL VEEL ZEKERDER VAN JE INKOMEN
OOK BIJ ZIEKTE EN PENSIONERING.
MET VEEL MINDER ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN EN RISICO’S EN VEEL MEER
OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN.

EN JE BENT ECHT ONDERDEEL VAN ONZE MOOIE ORGANISATIE.

Maar als ZZP'er verdien ik toch
veel meer?
Als je naar je bruto uurloon en wat je op rekening gestort kijkt, dan lijkt het er
misschien op dat je veel meer verdient als ZZP ‘er.
Maar onderaan de streep valt dit mee.

Heb jij wel eens een eerlijke bruto-netto berekening gemaakt?
Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld eens op de rekenhulp van het UWV
Rekenhulp: Verzekering van UWV I Particulieren
En voor je pensioen op: Welkom op Mijnpensioenoverzicht.nl

Enthousiast geworden?
Kijk dan eens bij onze vacatures of
neem contact op met onze recruiter Kiki |mail vacature@impuls.nl
Je kan haar bellen of stuur haar gerust een appje (06-51676660)!

