Ben of ken jij onze nieuwe collega? Ontvang € 500,-!
PIF isolatie is op zoek naar nieuw teamleden voor productie en logistiek. En jij kunt ons daarbij
helpen! Ben of ken jij iemand in je omgeving die wil meebouwen aan de succesvolle groei van PIF
isolatie? Wellicht ben je zelf op zoek naar een toffe baan? Of je kent een familielid, vriend(in) of
kennis die samen met ons producten wil maken om Nederland en Europa te verduurzamen? Draag
hem of haar dan aan en ontvang €500,- als beloning. De vacatures vind je op
www.pifisolatie.nl/vacatures

Hoe werkt het en wat zijn de afspraken?
Ben je onze nieuwe collega?
-

Je solliciteert zelf bij PIF isolatie
Je moet vervolgens een contract getekend hebben bij PIF isolatie
Je blijft (incl. proeftijd) minimaal 3 maanden in dienst
Het bedrag wordt bruto uitgekeerd bij de eerste salarisuitbetaling na deze 3 maanden

Ken je onze nieuwe collega?
-

De kandidaat heeft nog niet zelf gesolliciteerd bij PIF isolatie
Stuur een mail met de naam en adres van degene die je wilt aandragen naar
roy@pifisolatie.nl
Zorg dat de kandidaat ook jouw naam vermeld in zijn of haar sollicitatiebrief of -gesprek
De kandidaat solliciteert zelf bij PIF isolatie
Uitkering van de bonus volgt nadat de kandidaat (incl. proeftijd) minimaal 3 maanden in
dienst blijft
Uitkering bedraagt € 500,- bruto
De nieuwe werknemer kan deze bonus vervolgens niet meer ontvangen

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: T. 085-029 09 09

Geen werving of bemiddeling door een (uitzend)bureau.
De actie loopt tot en met 31 juli 2022. PIF isolatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze
actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
en/of de actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder
op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
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