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HANDLEIDING VOOR
MEDEWERKER
                                                           1 APP DOWNLOADEN
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Je hebt een e-mail ontvangen om de Kolibrie app te downloaden en je contract te
bekijken en te ondertekenen.

Creëer een account door een wachtwoord aan te maken.

U VERDIENT HET!

CREËER EEN ACCOUNT
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3

PRIVACY STATEMENT

Je wordt gevraagd om het privacy
statement van Kolibrie te accepteren.

        4 CONTRACTAANBOD
BEKIJKEN EN
ACCEPTEREN

Controleer en accepteer het contractaanbod (of keur het contractaanbod af
met een reden. De opdrachtgever
ontvangt dan een e-mail).

U VERDIENT HET!

                  5 PERSOONLIJKE
GEGEVENS

Controleer je persoonlijke gegevens en
vul aan indien nodig.

         6 CONTACTGEGEVENS
Controleer je contactgegevens en vul
aan indien nodig.
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ARBEIDSVERLEDEN

Controleer je gegevens over het arbeidsverleden. Zie de tooltips
voor uitleg.

U VERDIENT HET!

                  8 PENSIOENREGELING
Geef aan of je in de afgelopen 12
maanden bij een ander bedrijf hebt
gewerkt via een uitzendbureau of
payroll organisatie.
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BETALING
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LOONHEFFING

Vul je IBAN in en de naam van de
rekeninghouder.
Kies een betaalfrequentie (indien je
deze mogelijkheid hebt).

Geef aan of je loonheffingskorting wil
toepassen en geef aan of je permanent
woonachtig bent in Nederland. Zie de
tooltip
in de app voor uitleg.
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    11 UITKERINGEN
Geef aan of je één van onderstaande
uitkeringen hebt of hebt ontvangen.

U VERDIENT HET!

   12 START

   13 KIES

Je kan nu starten met het digitale
identificatieproces.

Je hebt de mogelijkheid om je te
identificeren met een paspoort of ID-kaart
(een rijbewijs is geen geldig identificatiebewijs bij indiensttreding).

IDENTIFICATIEPROCES

IDENTIFICATIEBEWIJS
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   14 UPLOAD ID DOCUMENTEN EN SELFIE




Maak een selfie.



Upload de foto’s.

Maak een foto van de voorkant en achterkant van je paspoort
of je ID-kaart. Zie de tooltip
voor uitleg.

U VERDIENT HET!
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   15 CONTROLE ID DOCUMENTEN EN SELFIE




Je ID documenten en je selfie worden nu gecontroleerd.
Je selfie gaat naar de opdrachtgever zodra je ID documenten zijn goedgekeurd én er
een match is tussen je selfie en je pasfoto op je ID document.
Zodra de opdrachtgever je selfie heeft ontvangen en heeft bevestigd dat jij degene bent
die in dienst komt, ontvang je van Kolibrie een e-mail om je contract digitaal te tekenen.

U VERDIENT HET!

   16 TEKEN JE CONTRACT
Je hebt een e-mail ontvangen dat je identiteit is geverifieerd en er een arbeidsovereenkomst klaar staat voor ondertekening. Zodra je de arbeidsovereenkomst
hebt ondertekend, kun je aan het werk.
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