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Wie is MF Select

MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft 
al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in 
Noord-Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het wer-
ven, selecteren en bemiddelen van professionals op 
HBO- en WO-niveau voor tijdelijke en vaste functies.

Dankzij onze ervaring en zorgvuldige werkwijze vin-
den wij de beste professional die beschikt over de 
juiste kwalificaties, voldoet aan het profiel én past bij 
jou als opdrachtgever. Deze aanpak heeft er toe ge-
leid dat er inmiddels vele succesvolle plaatsingen zijn 
gerealiseerd bij diverse bedrijven in Noord-Nederland.

MF Select biedt twee verschillende vormen van dien-
stverlening; werving & selectie en projectdetachering. 
In beide gevallen verzorgen wij het gehele wervings- 
en selectieproces; van kennismaking tot aan plaatsing.

Werving & Selectie
Bij werving en selectie komt de professional bij jou in 
dienst en betaal je MF Select eenmalig een vast be-
middelingstarief. MF Select werkt daarbij op basis van 
no-cure no-pay, alleen bij succesvolle bemiddelingen 
wordt een fee in rekening gebracht. Wij staan voor de 
kwaliteit van onze bemiddeling. Daarom kiezen wij 
voor een onderscheidende tarifering: 50% van de fee 
factureren wij bij indiensttreding en 50% na het suc-
cesvol doorlopen van de proeftijd.

Projectdetachering
Wij sluiten met jou een overeenkomst voor een  
bepaald aantal declarabele uren. Wanneer het  
totaal aantal uren is volbracht kun je de profession-
al eventueel kosteloos overnemen. Gedurende deze 
overeenkomst krijgt de professional een detacher-
ingsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden 
en fungeert MF Select als formeel werkgever van de 
medewerker.
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Onze consultants zijn verantwoordelijk voor verschil-
lende branches. Ze spreken de taal en weten wat er 
speelt in de verschillende sectoren. 

   Dirk Dolfin
   Consultant voor ICT,   
   Supply Chain en Finance

   “Vanuit mijn achtergrond                        
                  ligt mijn focus binnen MF    
                                       Select op ICT, Supply Chain 
Management en Finance. Binnen deze sectoren 
word ik enthousiast als ik mee kan denken en bij kan  
dragen aan complexe personele vraagstukken. Vanuit 
een klantgerichte aanpak signaleer ik de behoeften en 
komen we gezamenlijk tot een passende oplossing”.
   
   Freja Piersma
   Consultant voor Marketing, 
   Communicatie, Sales en   
   HR

   “Binnen MF Select richt ik   
                                  mij op de vakgebieden HR,  
                                          Marketing en Commu-
nicatie en Sales. Ik haal energie uit het leveren van 
kwaliteit en het vinden van de juiste oplossing voor 
zowel bedrijven als kandidaten. Dit zorgt er ook voor 
dat ik elke ochtend met een lach op mijn gezicht in 
de auto stap. Daarbij kun je rekenen op mijn volledi-
ge inzet, gedrevenheid, energie, humor en eerlijkheid. 
Daarnaast ben ik een tikkeltje eigenwijs en word ik blij 
van successen behalen en successen delen met mijn 
team!”
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Om te komen tot een succesvolle bemiddeling door-
lopen wij de volgende stappen. 

Kennismaking
Onze consultants starten een nieuwe  
procedure altijd met een gesprek met de  
opdrachtgever. De insteek van dit gesprek is 
om kennis te maken met de organisatie, het 
doorspreken van de vacature, het afstemmen 
van de tijdslijn en het bespreken van condi-
ties tot samenwerking. Indien mogelijk voer-
en wij voorafgaand aan de kennismaking een 
pre-search uit, zodat we tijdens het gesprek 
alvast een aantal kandidaat-profielen kunnen 
voorleggen.

Recruitment 
Zodra het functieprofiel is opgesteld start 
het recruiten van professionals. Onze gespe-
cialiseerde recruiter maakt daarbij gebruik 
van het netwerk van de MF Groep, externe  
wervingskanalen en een actieve benader-
ing van potentiële kandidaten. Op basis van 
de reacties maken wij een voorselectie van  
geschikte kandidaten.

Interview kandidaat 
Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een 
persoonlijke kennismaking. Tijdens dit gesprek 
gaat onze recruiter, al dan niet samen met de 
consultant, in op alle aspecten van de functie 
en beoordeelt hij of dit de juiste kandidaat is 
op basis van persoonlijkheid, competenties 
en werkervaring. De recruiter schrijft op basis 
van dit gesprek een persoonlijk profiel.
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Onze werkwijze
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Voorstellen kandidaten 
Indien gewenst checken wij de referenties van 
de kandidaten en zetten wij een assessment 
in.  De definitief geselecteerde kandidaten 
stellen wij aan de hand van een persoonli-
jke indruk en CV voor aan de opdrachtgever.  
De opdrachtgever selecteert vervolgens de 
kandidaten om aansluitend mee in gesprek te 
gaan.

  

Jouw gesprek met kandidaten 
De geselecteerde kandidaten gaan op gesprek 
bij de opdrachtgever voor een persoonlijke 
kennismaking en sollicitatie. De gesprek-
kenstructuur die voorafgaand is besproken,  
is daarbij leidend en wordt ook gecommuni-
ceerd met de kandidaten. Na elk gesprek is er 
een contactmoment met MF Select.

Plaatsing 
Wanneer de gesprekken positief zijn  
afgerond en de keuze is gemaakt welke  
kandidaat de functie gaat vervullen, ronden 
wij de procedure af. Afhankelijk van de vorm 
van dienstverlening stellen wij een detach-
eringsovereenkomst voor bepaalde tijd op of 
een opdrachtbevestiging voor de werving & 
selectie fee
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Onze kracht

Waarom kiezen voor MF Select?
20 jaar ervaring als intermediair

Ruime kennis van de noordelijke arbeidsmarkt

Consultants in verschillende vakgebieden

Mogelijkheden voor tijdelijke en vaste functies

Match op basis van criteria én bedrijfscultuur

Onderscheidende tariefstelling

Vaste tarieven
Bij MF Select zijn we transparant over onze tarieven, 
zodat je van tevoren weet wat het gaat kosten als 
MF Select voor jouw organisatie aan de slag gaat. 
Wij werken daarom met vaste bemiddelingsfees die  
gekoppeld zijn aan de zwaarte van de functie.

Hieronder hebben wij de tarieven voor je op een 
rij gezet. Voorafgaand aan de werving bepalen we 
samen in welke categorie de functie valt en daarmee 
het bemiddelingstarief.

Werkervaring Bemiddelingstarief  
(excl. BTW)

Junior 0-2 jaar € 4.500,-

Medior 2-6 jaar € 6.500,-

Senior > 6 jaar € 8.500,-

No cure no pay
We werken op basis van no cure no pay. Bij een  
succesvolle plaatsing factureren wij op de startdatum 
van de kandidaat 50% van de fee en na het succesvol 
doorlopen van de proeftijd de resterende 50%. 
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Referals

Wij werken onder andere voor:
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MF Select
Kieler Bocht 64
9723 JB  Groningen
       

         050-599 14 93

         mfselect.nl

         MF Select 

MF Select is onderdeel van de MF Groep

Dirk Dolfin
ICT, Supply Chain en Finance

T (06) 45 00 85 24
E d.dolfin@mfselect.nl

Freja Piersma
Marketing, Communicatie, Sales en HR

T (06) 27 01 14 23
E f.piersma@mfselect.nl


