Wat moet ik meenemen als ik op gesprek kom bij Uitzendbureau Gerrits?
Een geldig ID bewijs (paspoort / rijbewijs) plus een kopie hiervan, een cv, diploma’s en
getuigschriften en eventuele referenties plus kopieën hiervan. Liefst hebben wij jouw
kopieën digitaal en mag je ze, indien voorhanden, mailen naar
info@uitzendbureaugerrits.nl

Aan het werk:
Wat houden fases in?
De CAO van de NBBU, die wij volgen, kent 4 fases.
Duur Fase 1: 26 weken
Duur Fase 2: 104 weken
Duur Fase 3: 52 weken of 4 uitzendovereenkomsten (voor bepaalde tijd)
Duur Fase 4: uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heeft Uitzendbureau Gerrits een CAO?
Ja, wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Wij volgen dan ook de CAO
van de NBBU.

Wanneer krijg ik een contract?
Dat is van vele factoren afhankelijk, o.a. van de fase waarin je valt. Dit wordt tijdens een
sollicitatiegesprek uitgebreid met jou besproken.

Salaris:
Hoe wordt mijn salaris bepaald?
Bij het bepalen van het salaris kijken we naar de CAO van de inlener. (het bedrijf waar je
voor aan het werk gaat). Wij schalen je in aan de hand van deze CAO.

Hoe hoog is het algemene wettelijke minimumloon?
Kijk voor alle actuele informatie hieromtrent op deze site: http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/minimumloon

Krijg ik reiskosten vergoeding?
Dit is afhankelijk van de CAO van de inlener.

Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?
Wij betalen het salaris elke 4 weken uit.

Wanneer krijg ik mijn loonstrookje?
Zodra je voor Uitzendbureau Gerrits gaat werken krijg je van ons een unieke inlogcode
met wachtwoord. Jouw loonstrookje kun je dan zelf downloaden.

Hoe vul ik mijn werkbriefje in?
Je werkbriefje dien je via FlexOnline in te vullen. Dit dien je elke week, uiterlijk
zondagavond 24.00 uur, in te voeren.

Studenten/vakantiewerk:
Vanaf welke leeftijd mag ik werken? en welk werk mag ik doen?
Voor een duidelijk overzicht van de regels en afspraken hieromtrent verzoeken wij je
naar deze site te gaan:
http://www.nibud.nl/scholieren/inkomsten/baantjes/regels-afspraken.html

Wat mag ik bijverdienen met het oog op kinderbijslag?
Hoeveel je mag bijverdienen met het oog op de kinderbijslag wordt jaarlijks aangepast
vandaar dat je het beste op deze site kan kijken voor de laatste en meest actuele cijfers.
http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/

Wat mag ik bijverdienen met het oog op de studiefinanciering?
Hoeveel je mag bijverdienen met het oog op de studiefinanciering wordt jaarlijks
aangepast vandaar dat je het beste op deze site kan kijken voor de laatste en meest
actuele cijfers

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoeveelmag-ik-bijverdienen-naast-mijn-studiefinanciering.html

Hebben jullie ook vakantiewerk?

Jazeker in verschillende branches, dus schrijf je snel in!

Pensioen:
Bouw ik pensioen op?
De pensioen regeling voor uitzendkrachten bestaat uit twee aparte regelingen. De
basispensioenregeling en de pluspensioenregeling. Voor beide regelingen geldt dat een
je als uitzendkracht pas in aanmerking komt voor pensioensopbouw vanaf de maand
waarin je 21 jaar wordt en je minimaal 26 weken voor 1 uitzendorganisatie moet hebben
gewerkt . Daarnaast zijn er per regeling nog aanvullende voorwaarden.

Bij welk pensioenfonds ben ik dan aangesloten?
Uitzendbureau Gerrits is, zoals iedere uitzendorganisatie in Nederland behoort te zijn,
aangesloten bij pensioenfonds Stipp.

