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Wie is EuFlex Technificent?
EuFlex Technifcent is uw ideale partner in het binden en
werven van technisch personeel. Als onderdeel van de
Technische Univeristeit Eindhoven (TU/e), gevestigd in het
hart van de campus hebben we maar één doel: u en uw
organisatie verbinden met technische toptalenten!
Met onze jarenlange ervaring in het totstand brengen van
deze verbinding, bieden wij u drie diensten aan.
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Onze diensten
De diensten van EuFlex Technificent zijn speciaal samengesteld om uw bedrijf te laten
groeien met de beste werknemers, nu en in de toekomst.

Student Jobs
EuFlex Technificent helpt uw bedrijf de schaarste op de technische arbeidsmarkt
vóór te blijven. Door u en uw bedrijf in direct contact te brengen met getalenteerde
technische werkstudenten, die graag aan uw volgend project werken! Om de perfecte
match te vinden, werven wij kandidaten uit onze eigen community, bestaande uit
meer dan 4000 TU/e-studenten. U bepaalt welke sollicitant(en) u wilt aannemen en
wij zorgen voor het contract en de loonadministratie.
Voordelen van een werkstudent via EuFlex Technificent
•

Flexibel inzetbaar personeel

•

Betaal per gewerkt uur

•

Pro-actief TU/e studenten aan uw bedrijf binden

•

Geen administratie

•

Bepaal zelf de opdracht voor de werkstudent

•

Werkstudenten zijn inzetbaar in multidisciplinaire teams

•

Toegang tot nieuw inzicht, kennis en technieken via werkstudenten

•

No cure, no pay

Nieuw!
Een gratis
premium partnership
wanneer u gebruik
maakt van onze
student job service!
Zie p. 5 voor details

Haal de nieuwste kennis in
huis met een werkstudent!
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Voorgaande projecten
Onze studenten werken voor een breed scala aan bedrijven, zowel bij technische als
niet technische bedrijven. Denk daarbij aan het invullen van (tijdelijke) vacatures,
assisteren binnen projectteams of het uitvoeren van technische (laboratorium)
werkzaamheden. Maar ook Marktonderzoeken, IT & Webontwikkeling, Data &
Process analyses en (Grafische) Vormgeving zijn veel voorkomende studenten
werkzaamheden.
TU/e studenten zijn gewend om te werken in multidisciplinaire projectteams.
Wij zien steeds vaker dat opdrachtgevers volledige of deelprojecten uitbesteden
aan studenten. EuFlex Technifcent biedt ook u de mogelijkheid om uw eigen
multidisciplinair team samen te stellen. Nieuwe, jonge frisse blikken bieden u
tenslotte niet alleen de kans om out of the box te denken, maar geeft ook toegang tot
nieuw inzicht, kennis en technieken.

Hoe werkt het?
EuFlex Technificent levert maatwerk! In samenspraak met u brengen we in kaart
welke student het beste past bij uw opdracht en uw organisatie. Zodoende stemmen
we ons wervingsproces volledig af op uw behoeften. Net als onze opdrachtgevers
stimuleren we studenten om zowel in hun studie als in hun bijbaan te excelleren. Dat
vraagt om een gezonde balans tussen werken en studeren. Daarom zijn plaatsingen
van 8 tot 16 uur per week bij ons gebruikelijk. Afhankelijk van de persoonlijke (studie)
planning van de student, kan het zijn dat de student meer uren per week beschikbaar
is. Wij begrijpen dat u talent graag aan uw organisatie bindt. Daarom is het bij ons
mogelijk om een werkstudent zelf in dienst te nemen na 1040 gewerkte uren. Tot dan
betaalt u eenvoudig per gewerkt uur en in overeenstemming met uw CAO. De kosten
bedragen het bruto uurloon maal een vooraf gedefinieerde factor.

Waar huurt u straks een TU/e
student voor in?
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Reverse Matching
Kom in contact met recent afgestudeerde TU/e alumni. Wij creëren de perfecte
match voor al uw startersposities of traineeships. Ons wervingsproces is niet
gebasseerd op standaard functieprofielen maar neemt het profiel van de alumni als
uitgangspunt. Wij werken op basis van no cure, no pay. Bij een succesvolle match,
wordt de werknemer voor een periode van 2080 gewerkte uren gedetacheerd via
EuFlex. Hierna kunt u de werknemer kosteloos in dienst nemen. De kosten bedragen
het bruto uurloon maal een vooraf gedefinieerde factor.

Wat zit er in onze factor?
EuFlex Technificent geeft graag transparantie over de werkwijze en de opbouw van
de factor. Onderstaande opbouw van de factor is voor zowel de Student Jobs als voor
Reverse Matching hetzelfde.

Verzekeringen & Risico’s
•
•
•
•

Brutoloon

Ziekteverzuim
Arbeidsongeschiktheid
Verzuimbegeleiding
Arbodienst

Bruto loon werknemer

Factor
Verplichte
werkgeverslasten
•
•
•
•
•

Opslag Euflex
Technificent

Sectorpremies
Sociale werkgevers
lasten (WAO, WW, ZVW)
Opbouw vakantiedagen & -geld
Opbouw kort verzuim
Opbouw pensioen

•
•
•
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Kosten voor administratie
Overhead kosten
Winstmarge

.
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Employer Branding
Vergroot uw zichtbaarheid onder TU/e studenten en alumni. Met onze unieke
partnerships helpen wij bedrijven potentiële werknemers te bereiken. EuFlex
Technificent biedt twee soorten partnerships aan, Premium en Exclusive partnerships.

Premium Partner worden
Als Premium Partner kunt u niet alleen uw zichtbaarheid vergroten op de TU/e
campus, u kunt ook tot 10 vacatures per jaar plaatsen op ons interne platform. Het
delen van uw promotionele activiteiten via onze wekelijkse nieuwsbrief en social
media kanalen behoort ook tot de mogelijkheden.
•
•
•
•
•

Vergroot uw zichtbaarheid, op de campus en online
Plaats tot 10 vacatures
Creër uw eigen bedrijfspagina op ons platform
Gratis in combinatie met onze Student Job service
Bereik gemakkelijk TU/e studenten

Gratis Premium Partner worden
Voor al onze klanten die ook een of meerdere studenten via onze Student Job
service (p. 2) in dienst hebben, bieden wij een gratis Premium Partnership aan! Het
gratis partnership loopt zolang de student(en) via EuFlex Technificent werken. Een
geweldige manier om uw bekendheid onder TU/e studenten te vergroten!

Exclusive Partner worden
Naast alle voordelen van ons Premium Partnership ontvangt u als Exclusive Partner
een onbeperkt aantal vacature plaatsingen.

Mogen wij uw
matchmaker zijn?
Bel of mail ons vandaag nog en zie hoe
EuFlex Technificent uw bedrijf kan helpen.
T 040 247 80 80
technificent@tue.nl

euflex.nl/technificent

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van EuFlex Employment Services B.V.
Voor het gebruik van de Employer Branding pakketten van EuFlex Technificent gelden de gebruiksvoorwaarden, beschreven in
onze disclaimer. Beide documenten kunnen op verzoek worden toegezonden.
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Samenvatting van onze services
Student Jobs
Kom in contact met talentvolle studenten en besteed diverse werkzaamheden
uit! Onze studenten zijn beschikbaar voor zowel technische als niet technische
opdrachten.
•
•
•

Flexibele werknemers
Wij zoeken, u selecteert
Betaal per gewerkt uur

•
•
•

Wordt gratis een Premium Partner
Haal nieuwe kennis in uw bedrijf
No cure, no pay

Prijs
U betaalt per gewerkt uur in overeenstemming met uw CAO. De kosten bedragen het
bruto uurloon maal een vooraf gedefinieerde factor.

Reverse Matching
Kom in contact TU/e alumni. Wij creëren de perfecte match voor al uw startersposities
of traineeships.
•
•

No cure, no pay
Selectie met profiel van alumni als
uitgangspunt

•
•

Na 2080 gewerkte uren de werknemer
kosteloos in dienst nemen
Wij zoeken, u selecteert

Prijs
De alumni wordt voor een periode van 2080 gewerkte uren gedetacheerd via EuFlex.
Hierna kunt u de werknemer kosteloos overnemen. De kosten bedragen het bruto
uurloon maal en vooraf gedefinieerde factor.

Employer Branding
Vergroot uw zichtbaarheid onder TU/e studenten. Met onze unieke partnerships
bereikt u gemakkelijk vele TU/e studenten!
Exclusive Partner
Alle voordelen van het premium
partnership met een onbeperkt aantal
vacature plaatsingen.

Premium Partner
• Vergroot uw zichtbaarheid
• Plaats tot 10 vacatures
• Bereik gemakkelijk TU/e studenten
• Vacatures in wekelijkse nieuwsbrief
• Zichtbaar op de campus & online
• Eigen bedrijfspagina op ons platform

Gratis Premium Partner worden
Indien een student via onze Student Job
service wordt ingehuurd, wordt u gratis
een Premium Partner gedurende de tijd
dat de student via ons in dienst is.

Prijs
De partnerships hebben een jaarlijkse vooraf gedefineerde prijs.
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