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INFORMATIEDOCUMENT
Fiscature brengt vraag naar en aanbod van fiscale vacatures samen. Fiscature.nl is de enige
website in Nederland die zich geheel gespecialiseerd heeft op fiscale vacatures en daarnaast
onafhankelijk opereert. Fiscature.nl genereert veel bezoekers via haar netwerk van
branchegerelateerde partners, traditionele advertentiemethoden en via uitgebreide
internetmarketing. Daarnaast is Fiscature actief in het werven van bezoekers, zowel studenten
als professionals.
Werkgevers
Werkgevers kunnen vacatures op Fiscature eenvoudig plaatsen en beheren. Werkgevers
hebben daarbij de mogelijkheid via onze e-mailservice te reageren op kandidaten die online op
hun vacatures solliciteren. Verder kunnen werkgevers aangeven op welke wijze kandidaten
kunnen solliciteren, waarbij een verwijzing naar de website van de werkgever tot de
mogelijkheden behoort. Fiscature verzorgt de promotie richting studenten en professionals.
Werkgevers kunnen zich geheel vrijblijvend aanmelden op www.fiscature.nl. Nadat u bent
aangemeld kunt u het prijzendocument inzien en tevens de eenvoudige gebruikershandleiding
downloaden.
Werkzoekenden
Bij Fiscature bepaalt de werkzoekende (kandidaat) op welke vacatures wordt gesolliciteerd. Het
is niet mogelijk voor werkgevers kandidaten pro-actief te benaderen met functies. Dit heeft voor
kandidaten het voordeel dat zij zich discreet kunnen laten informeren over nieuwe
carrierekansen. Kandidaten kunnen bij Fiscature een profiel aanmaken en hun CV uploaden.
Aan de hand van dit profiel krijgen kandidaten automatisch per e-mail de meest actuele
vacatures toegestuurd. Kandidaten kunnen vervolgens online solliciteren of middels e-mail, per
telefoon of per post. Alle informatie die door kandidaten aan Fiscature wordt verstrekt, wordt
strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld. Bij Fiscature staat
discretie hoog in het vaandel.
Een kandidaat kan zich via www.fiscature.nl eenvoudig aanmelden en zo automatisch op de
hoogte worden gehouden van de meest actuele fiscale vacatures.
Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van bovenstaande, kunt u kijken op de
FAQ pagina van Fiscature. Daarnaast is het mogelijk uw vragen of opmerkingen te sturen naar
helpdesk@fiscature.nl. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.
Wij wensen werkgevers veel succes met het vinden van geschikte kandidaten!
Wij wensen kandidaten veel succes bij het vinden van een nieuwe uitdaging!

