PERKS AND BENEFITS
Wat

kunnen wij jou als InterStepcollega bieden?

De best passende baan voor jou en uitstekende arbeidsvoorwaarden
…ook als je zelf nog niet precies weet wat dit is. Door samen te bespreken wat jij zoekt en dit te combineren
met ons netwerk en onze kennis van projecten, functies en organisaties, helpen we jou aan de best passende
baan! Wij plannen de gesprekken bij verschillende potentiële opdrachtgevers voor je in helpen je met de
voorbereidingen.
Naast de best passende baan bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ook hierbij zullen we zo goed
mogelijk kijken naar jouw situatie en wensen. Naast de primaire zaken zoals salaris en vakantiedagen,
hebben we allerlei extra’s, aan te passen aan jouw wensen en situatie. Hieronder een greep uit deze
“benefits”;
1. Mobiliteit
Voor elke werksituatie is er een passende manier van vervoer. Samen kijken we wat het beste bij jouw
situatie past. Soms is dit een fiets of het OV, in andere gevallen is een leaseauto waarschijnlijk de beste
keuze!
2. Persoonlijke ontwikkeling en carrière-advies
Wij geloven dat je persoonlijke ontwikkeling een continu proces is. Naast een passende functie en
relevante cursussen heb jij een persoonlijke fieldmanager die je kan helpen bij het bepalen van een
ontwikkelrichting; welke cursussen of opleidingen passen goed bij jouw ambities? Tevens wordt er
gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijk onderbouwde methodes zoals Gallup en DISC
om jouw talenten en persoonlijkheid in kaart te brengen.
3. Persoonlijk keuzebudget (PKB)
Naast een uitdagende functie op een mooi project is een gezonde balans tussen werk en privé erg
belangrijk. Deze balans is voor iedereen anders, veelal ook nog eens afhankelijk van de fase in je leven.
Daarom heeft InterStep het “Persoonlijk keuzebudget” in het leven geroepen.
Met dit budget kan je extra aandacht spenderen aan zaken die voor jou, op dat moment in je leven,
belangrijk zijn. We stellen hiervoor 2,5% van je salaris ter beschikking. Elke volledige maand dat je bij
ons in dienst bent bouw je dit op over je basissalaris.
Je kan dit inzetten voor onderstaande punten:
- Persoonlijke ontwikkeling
Je kan het extra budget besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan extra
opleidingen, cursussen of coaching.
- Vrije tijd
Wanneer je behoefte hebt aan meer vrije tijd kan je het budget benutten voor meer vrije dagen.
- Mobiliteit
Wanneer je de beschikking krijgt over een leaseauto, kan je ervoor kiezen deze ook privé te
gebruiken. Het privégebruik is gelimiteerd, voor alle kilometers die je meer rijdt dien je een bijdrage
te betalen. Je kan het budget gebruiken om meer kilometers privé te rijden.
Rekenvoorbeeld
Stel, je hebt een bruto maandsalaris van €3.000,-. Dat betekent dat je elke maand 2,5% over dit
bedrag opbouwt, wat neerkomt op €75,-. In een volledig jaar is dat €900,-. Dit budget is bedoeld
voor bovenstaande zaken.
4. Extra inkomsten (bonus!)
Extra inspanning wordt beloond! Bij InterStep kan je op twee manieren een behoorlijke aanvulling
op je salaris verdienen. Zo is er bijvoorbeeld met de “urenbonus” ongeveer een extra maandsalaris te
verdienen. Ook het aanbrengen van nieuwe collega’s, de zogenaamde referral actie, kan zorgen voor
een forse aanvulling op je salaris.

