PRISER
Du kan nemt opslå et job, du ønsker besat, eller annoncere efter en kandidat til at løse en specifik
opgave. SENIORVIKAR tilbyder også at assistere i processen.
Gratis annoncering
● Opret gratis jobannonce
● Din annonce oprettes på SENIORVIKARs hjemmeside og deles automatisk på vores
virksomhedssider på sociale medier med mange tusinde motiverede seniorer
● Kontakten bliver mellem dig og de kandidater, der aktivt søger jobbet via din e-mail
● Du står for rekrutteringsprocessen
● Du påtager dig arbejdsgiverforpligtelsen
● Pris: gratis
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Opret jobannonce via vores hjemmeside
Din annonce vises på SENIORVIKARs hjemmeside, på JobIndex, Ofir, Stepstone og Jobnet
Deling af jobannonce på SENIORVIKARs sider på de sociale medier med mange tusinde
motiverede seniorer
Du står for rekrutteringsprocessen og al kontakt til kandidaten
Du påtager dig arbejdsgiverforpligtelsen
Vejledning og support i processen på tlf. 70238242
Pris: 995 kr.
Opret jobannonce via vores hjemmeside
Du får adgang til vores e-rekrutteringssystem og står for håndtering af indkommende
ansøgninger
Du kan invitere ekstra ressourcer til at hjælpe med screening af egnede kandidater
Din annonce vises på SENIORVIKARs hjemmeside
Din annonce vises på JobIndex, Ofir, Stepstone og Jobnet
Din annonce deles automatisk på vores virksomhedssider på sociale medier med flere tusinde
aktive seniorer
Du har mulighed for at søge efter egnede kandidater i vores database
Du står for rekrutteringsprocessen og al kontakt til kandidaten
Du påtager dig arbejdsgiverforpligtelsen
Vejledning og support i processen på tlf. 70238242
Pris 2.995 kr.
Opret jobannonce via vores hjemmeside
SENIORVIKAR behandler alle indkommende ansøgninger og fremfinder egnede kandidater
Du og andre relevante personer fra din virksomhed inviteres ind i vores e-rekrutteringssystem i
fbm. screening og udvælgelse af rette kandidat
Din annonce vises på SENIORVIKARs hjemmeside
Din annonce vises på JobIndex, Ofir, Stepstone og Jobnet
Din annonce deles automatisk på vores virksomhedssider på sociale medier med mange tusinde
motiverede seniorer
Du har mulighed for at søge efter egnede kandidater i vores database og sammen med
SENIORVIKAR tilknytte kandidater din jobannonce
SENIORVIKAR står for rekrutteringsprocessen og al kontakt til kandidaten
Du påtager dig arbejdsgiverforpligtelsen
Vejledning og support i processen på tlf. 70238242
Pris 4.995 kr.

SENIORVIKAR står også gerne for hele rekrutteringen af din nye medarbejder eller påtager sig
arbejdsgiverforpligtelsen af din vikar.
Fullservice rekruttering – search & selection
● SENIORVIKAR anviser kandidaten på baggrund af din henvendelse og ønske om at ansætte den
rette profil
● Du ansætter kandidaten og påtager dig arbejdsgiverforpligtelsen herunder den fulde
arbejdsledelse
● 6 mdr. garanti
● Mulighed for profilannonce via JobIndex
● Pris: Efter aftale
Fullservice vikar
● SENIORVIKAR anviser vikaren
● SENIORVIKAR ansætter vikaren og påtager sig arbejdsgiverforpligtelsen, herunder lønudbetaling
● Den fulde arbejdsledelse, herunder instruktionsbeføjelse og –pligt samt ansvar for
medarbejderens opgaver i arbejdstiden påhviler dig som kunde
● 6 mdr. garanti
● Mulighed for profilannonce via JobIndex
● Pris: Der aftales en faktor i fht. vikarens lønudgifter
Alle priser er ekskl. moms. Betaling for basis, sølv og guld ved indgåelse af aftale. Betaling for fullservice
ydelse, jf. vores generelle forretningsbetingelser.
Vi ser frem til et godt samarbejde!

