AMACOM is hét werving & selectie- en executive search bureau voor agencies, zowel nationaal als internationaal. Van digital, reclame-, design-, content en social tot purpose
driven agencies: wij helpen bij het maken van de beste match. Ook adviseren en ondersteunen wij fashion & lifestyle en purpose driven brands bij het opbouwen en uitbreiden
van hun creative departments.
Als marktleider met meer dan twintig jaar ervaring in de sector hebben wij een
uitgebreid netwerk en werken we voor de meest toonaangevende en inspirerende
(award-winning) agencies. We zijn in contact met de crème de la crème van de bureauwereld. Denk aan Creatives, Copywriters, Art Directors, Designers (Visual/UX/UI),
Strategen, Project- en Accountmanagers, Producers en Social Media Managers en
management posities zoals Creative Directors, Business Directors, CCO’s of COO’s.

WIE ZIJN WIJ?

AMACOM werkt op basis van no cure no pay. Wij werven met name voor vaste posities
en daarnaast hebben we regelmatig interessante freelance projecten.

LEES MEER OVER AMACOM

LAURA

MARLOES

DANIQUE

WE ZIJN EEN KLEIN, FLEXIBEL EN PROFESSIONEEL TEAM MET
EEN GROTE FOCUS OP KWALITEIT. WE WERKEN SLAGVAARDIG
EN TRANSPARANT EN ZIJN INFORMEEL IN DE OMGANG.
Check ONS TEAM

Marieke

JETSKE

ONZE PROCEDURE
Wij zetten diverse kanalen in tijdens onze zoektocht naar de perfecte kandidaat. Om te
beginnen maken we gebruik van onze eigen (social)mediakanalen en daarnaast starten
we een actieve en gerichte search op. We onderhouden nauwe contacten met toppers
uit het vak, onze ‘ambassadeurs’; zodoende weten we vaak al wie er passief of actief
rondkijkt vóórdat een concrete en passende vacature zich voor doet. Wij gaan altijd
vertrouwelijk en discreet te werk om de optimale candidate journey te bieden.
Maar voordat wij voor jullie aan de slag kunnen, willen we graag zo veel mogelijk informatie over de openstaande vacature(s), cultuur en jullie bureau/brand. Uiteraard zijn er
genoeg details te bespreken voor we aan de slag gaan. Dat doen we graag face to face
of eventueel telefonisch.
Tijdens de sollicitatieprocedure begeleiden wij de gesprekken, maar ook nadat een kandidaat is begonnen houden we contact. We polsen bij zowel kandidaat als opdrachtgever
hoe de eerste periode is verlopen en door ons grondige voortraject en objectieve
advies gaat dit gelukkig bijna altijd goed. Mocht het toch voorkomen dat het niet de juiste match blijkt te zijn, dan geven we een garantie af

WERVING & SELECTIE
We hanteren een bemiddelingsfee van 24% genomen over het bruto jaarsalaris van de
betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantietoeslag en vaste emolumenten zoals een
13e maand e.d., exclusief B.T.W. De helft wordt gefactureerd bij aanvang van de werkzaamheden van de kandidaat, de 2e helft na afloop van de wettelijke proeftijd/indien er
geen proeftijd is afgesproken hanteren wij één maand. Afhankelijk van de zwaarte van
de functie en of er sprake is van exclusiviteit, is een fixed fee bespreekbaar.
Wij zijn gebaat bij een goede match, maar wel voor the long run en voor alle partijen! Is het de juiste move om te
maken, past de persoon goed bij de cultuur? Ons advies: bij twijfel, niet doen. Past het perfect en voelt het goed,
schakel dan snel!

HOE WE WERKEN?

Klanten waar we o.a. voor werken:

zoek je getalenteerde kandidaten in de creative & digital industrie?
Check www.amacom.nl of neem contact op!
BEL 0346-251562 of mail laura@amacom.nl

Je kunt ons ook vinden op:
LinKEDIN (@amacom)
Twitter (@amacomonline)
Facebook (AmacomOnline)
Instagram (amacom_recruitment)

“HIRING YOUR BEST is OUR
MOST IMPORTANT TASK”

