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Werving via eigen personeel 

Coöperatie DELA is op zoek naar IT’ers. Mensen zoals jij. Daarom vragen we jou om te helpen zoeken. Jij 

kent vast mensen – ook steengoede IT’ers – in je netwerk die bij DELA passen. Breng ze met ons in 

contact en als het tot een dienstverband komt, ontvang jij een passende beloning en laten we 

droomwensen uitkomen. 

 

Laat wensen uitkomen! 

Nemen we een nieuwe IT-collega aan via jou, dan komen de volgende wensen uit: 

1. Jouw kandidaat krijgt een droombaan bij DELA 

2. Jij ontvang  500 euro vrij te besteden opleidingsbudget 

3. DELA doneert 500 euro aan Stichting Kinderdroomwens 

4. We versterken ons IT –team met een droomkandidaat 

 

Om in aanmerking te komen voor deze beloning volg je onderstaande procedure. 

 

Procedure: 

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor de beloning? 

- De kandidaat die je aandraagt voor een bepaalde IT vacature reageert via het reguliere kanaal 

(www.dela.nl) op de vacature; 

- Hij/zij verwijst in zijn sollicitatie duidelijk naar jou als interne medewerker van DELA die 

hem/haar aandraagt voor deze functie. Dit door een vermelding hiervan inclusief jouw voor- en 

achternaam; 

- OF: Jij stuurt het cv en een korte motivatie naar recruitment@dela.org. 

 

Indien de kandidaat bij DELA in dienst komt, checkt recruitment of in de sollicitatie naar een interne 

medewerker gerefereerd wordt. Als dat zo is dan neemt recruitment contact op met de interne 

medewerker om de rol als ambassadeur én het recht op de aanbrengpremie te bespreken. 

 

OF 

 

- Indien de kandidaat geen naam heeft vermeld in zijn/haar sollicitatie, maar hij/zij toch dankzij 

jouw ambassadeurschap in dienst is gekomen dan kan jij uiterlijk 2 maanden na de startdatum 

van de nieuwe medewerker bij recruitment aangeven dat jij deze kandidaat aangedragen hebt. 

Dit doe je door een mail te sturen aan recruitment@dela.org. Geef hierin het volgende aan: jouw 

voor- en achternaam, jouw telefoonnummer, voor – en achternaam van de nieuwe collega die jij 

hebt aangedragen en op welke functie binnen IT deze nieuwe medewerker aangenomen is. 

 

Recruitment neemt dan contact met je op om jouw rol als ambassadeur én het recht op de 

aanbrengpremie te bespreken.  

 

http://www.dela.nl/
mailto:recruitment@dela.org


 

Wanneer blijkt dat DELA een nieuwe IT’er rijker is dankzij jouw ambassadeurschap dan zal recruitment 

de toekenning van de beloning (500 euro opleidingsbudget en 500 euro donatie) in gang zetten en jou 

hierover informeren.  

 

In welke gevallen kun je geen aanspraak doen op deze wervingspremie? 

- Wanneer je als leidinggevende iemand voordraagt voor vacatures binnen je eigen afdeling of 

afdelingen waar je indirect voor verantwoordelijk bent. 

- Wanneer je als recruiter bij DELA werkt. 

- Wanneer je niet in dienst bent van DELA. 

- Wanneer de procedure niet is gevolgd zoals in deze regeling omschreven. 

 

 

Overige bepalingen: 

- Indien de kandidaat, na de reguliere procedure te hebben gevolgd, in dienst treedt ontvangt de 

medewerker informatie over de toekenning van de beloning van recruitment. 

- Met melden binnen 2 maanden bedoelen we dezelfde datum, maar dan twee maanden later. Als 

de medewerker bijv. op 1 januari in dienst komt dan moet je uiterlijk 1 maart een mail hebben 

gestuurd aan recruitment hierover.  

- DELA behoudt zich het recht voor deze regeling te beëindigen of te wijzigen. 


