
Een kopie of foto van je vakdiploma('s).
Een kleurenkopie of -foto van de voor- en achterkant van een geldig persoonsbewijs, een paspoort
of ID-kaart.
Een kleurenkopie of -foto van de voor- en achterkant van je bankpas.
Je ingevulde loonbelastingverklaring (krijg je van ons, per mail) en kan ingevuld worden per de
eerste van de maand.
Je ingevulde No-risk verklaring (krijg je ook van ons). 
Een pasfoto voor je VariantZorg legitimatiepas.
Eventueel andere documenten zoals bewijs van studiejaar, titerbepaling, BIG-registratie, laatste
salarisstrook en/of VOG. 

4. Zijn jullie eruit gekomen? Gefeliciteerd, je bent nu een echte 'Varianter'! 
Dan volgt alleen nog een referentiecheck bij een leidinggevende van jouw keuze. Achter de schermen
worden de voorbereidingen getroffen voor je komst. Daarvoor hebben we van jou onderstaande
documenten nodig. Dit is het minst leuke gedeelte van de sollicitatieprocedure maar wel heel belangrijk.
De documenten kun je digitaal invoeren via een mailtje dat je van ons krijgt. 

5. Je  ontvangt de getekende arbeidsovereenkomst per mail
Je tekent deze digitaal, waarna de overeenkomst compleet is. Dit document wordt naar
VariantZorg en jouw eigen mail toegestuurd.

2. Een belletje van Arjanne!
Dit doet zij heel snel, want ze wil je graag spreken. Meestal binnen 1 werkdag en als het echt niet anders
kan in 2 werkdagen. Met Arjanne bespreek je je wensen. Natuurlijk komt je motivatie ook aan bod. Ben je
niet bereikbaar? Dan krijg je een mailtje en kun je terugbellen wanneer het jou uitkomt.

3. Je nieuwe leidinggevende nodigt je uit voor een persoonlijke kennismaking
Hou nog steeds je telefoon in de gaten. Neem je niet op? Dan ontvang je een mailtje met het verzoek om
contact op te nemen met ons. 

1. Hoera, je solliciteert op de baan die bij jou past!
Klik op de 'Solliciteer direct'-knop op de website en stuur je cv met motivatie naar ons toe. Heb je
vragen? Neem contact op met onze recruiter Arjanne (06-15014400).

7. De vlag kan uit, je hebt een nieuwe baan!
Het is mogelijk om twee dagdelen mee te lopen om de sfeer te proeven. 

Welkom bij

Hieronder zie je hoe wij je sollicitatie in behandeling nemen en de vervolgstappen!

Wat fijn dat je een 'Varianter' wil worden!

We staan uiteraard altijd klaar om al je vragen te beantwoorden!

6. Je  ontvangt van ons een link voor het aanvragen van je VOG
We hebben je VOG nodig, tenzij het korter dan 3 maanden geleden is dat je er een hebt
aangevraagd.


