Uniforce en Planet Interim
Gratis premium lidmaatschap voor Uniforce Professionals
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Uniforce en Planet Interim
Om Uniforce Professionals nog zichtbaarder te maken op de opdrachtenmarkt, biedt Uniforce
de Uniforce Professionals een gratis premium lidmaatschap (ter waarde van 120 euro) aan
bij Planet Interim. Planet Interim helpt freelance en interim professionals direct in contact te
komen met opdrachtgevers. Via het premium lidmaatschap kun je als Uniforce Professional
makkelijker gevonden worden door opdrachtgevers en kun je eenvoudig reageren op interim
opdrachten.

Planet Interim
Uniforce heeft de markt van ‘matching sites’ voor zelfstandig
professionals onderzocht op kwaliteit en geschiktheid voor de
Uniforce Professionals. Planet Interim is daaruit geselecteerd
als een van de beste matching platformen voor de doelgroep
van Uniforce.
Planet Interim is een online matching platform dat interim en zzp-professionals helpt relaties
op te bouwen met opdrachtgevers. Oprichter en directeur Niels van Berkel: “Voordat ik
Planet Interim oprichtte, heb ik jarenlang in recruitment en interim bemiddeling gewerkt.
Een aantal jaar geleden bekroop mij het gevoel dat de arbeidsmarkt voor interim professionals
en zzp’ers transparanter moest worden. Efficiënter, effectiever en eerlijker vooral. De
commissie die nu aan traditionele bemiddelaars moet worden afgestaan om aan opdrachten
te komen, kan bijvoorbeeld een stuk lager zodat er ruimte overblijft voor een goede
verzekering en dergelijke.”

“De arbeidsmarkt voor interim professionals en zzp’ers kan efficiënter,
effectiever en eerlijker.”
“Mijn visie is dat opdrachtgevers en interim professionals elkaar ook rechtstreeks online
moeten kunnen vinden als zij dit willen. Zonder afhankelijk te zijn van traditionele
bemiddelaars. Kijk naar de reiswereld. Nu boek je een reis ook online in plaats van via een
reisbureau. Daarom heb ik meer dan tien jaar geleden Planet Interim opgericht.”
Oprichter en directeur Niels van Berkel
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Zichtbaar op Planet Interim, de voordelen:
Als je als interim professional bij Planet Interim bent aangesloten, dan kun je het volgende
verwachten:

•
•
•
•
•
•

Je wordt gematcht met opdrachten van 1.500+ opdrachtgevers en 200+
bemiddelaars.
Opdrachtgevers kunnen je makkelijker vinden en benaderen vanwege top
zoekmachine posities.
Je offreert een optimaal tarief per opdracht door een unieke veilingtechnologie.
Je ontvangt een fair tarief en bouwt rechtstreeks duurzame relaties op met
opdrachtgevers.
Je valt positief op door eenvoudig aanbevelingen aan je profiel toe te voegen.
Opdrachtgevers en social media worden automatisch op de hoogte gebracht
als je je profiel actualiseert.

De voordelen van het Planet Interim Premium
lidmaatschap via Uniforce:
Je geniet als premium lid van de volgende extra voordelen:

•
•
•
•
•
•

Je ziet vooraf welke organisatie de opdracht plaatst, als basis lid zie je dat niet.
Alle interim opdrachten worden per direct toegankelijk.
Je betaalt géén bemiddelingskosten bij een match.
Je hebt voorrang bij de ontvangst van opdracht notificaties.
Jouw profiel wordt opvallender bovenaan zoekresultaten geplaatst.
Je kunt reageren met je eigen cv in Word of PDF.
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Waarom kiezen voor Planet Interim?
Planet Interim is met name opgezet om interim professionals en opdrachtgevers
rechtstreeks met elkaar in contact te brengen, zodat zij zonder ruis op de lijn een
fair tarief kunnen afstemmen. Planet Interim heeft daar geavanceerde tools voor
ontwikkeld. Zo worden bij geplaatste opdrachten het tot dan toe hoogste, laagste,
gemiddelde en meest geboden uurtarief getoond. Zo kun je als professional per opdracht
bepalen of en met welk tarief je in aanmerking wilt komen.
Meer dan 1.500 geregistreerde opdrachtgevers kunnen opdrachten plaatsen en zoeken in
de database van Planet Interim. Ze kunnen direct met interim professionals contact leggen.
Opdrachtgevers die interesse hebben in professionals met een bepaald profiel, ontvangen
daarnaast automatisch notificaties als relevante interim professionals zich aanmelden of
hun profiel actualiseren.
Planet Interim inventariseert daarnaast maar liefst drie keer per dag alle relevante online
opdrachten van meer dan 250 bemiddelingsbureaus. Planet Interim matcht de leden
vervolgens alleen met relevante opdrachten, afhankelijk van hun profiel instellingen.
Geïnventariseerde, externe opdrachten worden slechts maximaal drie tot vier dagen op
Planet Interim getoond om de actualiteit te borgen. De opdrachten zijn zowel voor
premium als voor basis leden toegankelijk. Premium leden worden eerder naar opdrachten
doorgeleid dan basis leden en zien alle informatie over de opdracht die beschikbaar is.
Planet Interim is een niche platform dat zich met name richt op hoger opgeleide interim
professionals.
Het platform is geavanceerd en heeft zich al tien jaar bewezen in de markt. Met handige
gratis tools, zoals de benchmark tariefindicator.
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Hoe maak je als Uniforce Professional gebruik
van Planet Interim?
Door een rechtstreekse verbinding tussen de klantenportal Mijn.Uniforce.nl en Planet Interim,
kun je als Uniforce Professional binnen enkele clicks geregistreerd worden als premium lid.
Wil je ook gebruikmaken van het premium lidmaatschap van Planet Interim, ga dan naar
Mijn.Uniforce.nl en maak hier gebruik van de cv tool. De nieuwe cv tool biedt jou de mogelijkheid om jouw cv in een overzichtelijk en professioneel format om te zetten. Als je geen gebruik
wilt maken van Planet Interim, dan kun je er overigens wel voor kiezen om alleen jouw cv op te
maken via deze tool en deze te genereren als PDF.
Na registratie van jouw cv op Mijn.Uniforce.nl, kun je ervoor kiezen de koppeling te maken met
Planet Interim. Je kunt dan direct reageren op interim opdrachten en door opdrachtgevers
gevonden worden.

Hoe gaat dit in zijn werk?
!
O
G

Log in op je persoonlijke Mijn Uniforce account en ga naar het tabblad ‘CV’.
In dit tabblad kun je al je persoonlijke gegevens, opleiding(en), werkervaring(en) invullen. Er is ook ruimte voor je ‘Sales Pitch’, interesses,
vaardigheden en eigenschappen.
Zowel Planet Interim als Uniforce streven naar een goede kwaliteit van
online profielen. Dit is uiteraard ook in jouw belang. Zo zorg je voor een
professioneel en goed verzorgd cv:

•

Zorg voor een duidelijke functietitel en pakkende introductie

Het moet voor de recruiter/opdrachtgever direct duidelijk zijn wat jij kan en wat voor functie jij zoekt.
Bijvoorbeeld: Senior Adviseur Risicomanagement of Project manager Marketing. Tevens word je
hierdoor beter vindbaar. Vervolgens vertel je in de introductie (pitch) in een paar zinnen wat je sterke
punten, vaardigheden en ambities zijn. Benoem hier ook behaalde successen. De introductie is jouw
sales pitch om de recruiter/opdrachtgever te overtuigen.
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•

Houd het kort en bondig

Je cv is een korte schets van je opleiding(en), werkervaring(en) en je interesses en vaardigheden.
Beschrijf je werkervaringen beknopt, zonder al te veel bijzaken te benoemen. Bedenk dat een
recruiter/ opdrachtgever veel cv’s te zien krijgt en niet van iedereen alle pagina’s aandachtig
doorleest. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek kun je altijd nog gedetailleerde
informatie geven.

•

Overzichtelijk en netjes

De toekomstige opdrachtgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Aandachtstreepjes
kunnen helpen bij het opsommen van prestaties bijvoorbeeld. Zorg voor voldoende witregels zodat
de tekst goed leesbaar blijft. Als je eventuele opdrachtgever veel moeite moet doen om je cv te lezen,
verliest hij snel zijn belangstelling.

•

Voorkom type- en taalfouten

Typefouten en grammaticale slordigheden maken geen goede eerste indruk. Lees je cv nauwkeurig
door voordat je deze online plaatst. Of laat je cv nalezen. Dit kun je ook door Uniforce laten doen.

•

Professionele foto

Met een goede profielfoto kun je de eerste indruk van je opdrachtgevers beïnvloeden. Enkele tips
voor een goede en zakelijke profielfoto:
•
Liever geen vakantie- of vrijetijdsfoto.
•
Bij voorkeur een portretfoto of snij een foto bij tot een portret (hoofd en schouders).
•
Een over- of onderbelichte foto voegt niets toe. Je bent hier niet goed op te zien.
•
Kijk recht in de camera en je mag best lachen. Dit zorgt voor een vriendelijke en open uitstraling.
•
Kies een rustige en neutrale achtergrond, zodat de focus op jou ligt.
•
Zorg voor een recente foto.
•
Denk er bij het uploaden van de foto aan dat die niet gedraaid in beeld verschijnt. Roteer anders
de foto via de cv tool in Mijn.Uniforce.

Klaar met invullen?
Klik dan op ‘CV Genereren’. Vervolgens wordt automatisch jouw cv
opgemaakt in een PDF format.

6

Wat moet je doen om zichtbaar en vindbaar te zijn
op Planet Interim?
Vul de verplichte velden in, selecteer dat je zichtbaar wilt zijn op
Planet Interim en klik op Opslaan. Al je ingevulde gegevens worden
automatisch overgenomen vanuit de cv tool in Mijn Uniforce. Wijzigingen
en toevoegingen kunnen daarom alleen gedaan worden vanuit je
Mijn Uniforce account.
Heb je in het verleden al een profiel aangemaakt op Planet Interim?
Planet Interim checkt dit aan de hand van het geregistreerde e-mailadres.
Je kunt dan kiezen voor ‘cv overschrijven’. Alleen dan zal Uniforce het
premium lidmaatschap voor jou betalen.
Wil je niet meer zichtbaar zijn op Planet Interim? Selecteer dan ‘nee’,
jouw profiel zal van Planet Interim verwijderd worden.
Kom je er niet helemaal uit of kun je ondersteuning gebruiken? We
helpen je graag verder. Neem contact met ons op via 0341-416500,
of info@uniforce.nl.
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Heb je na het lezen van de informatie vragen over Planet Interim via Uniforce?
We helpen je er graag bij. Neem contact met ons op via 0341-416500 of info@uniforce.nl.
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