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 הסכם שירות להשמת עובדים

 

 051451292זאב רונן ת.ז.  -"מצוינות בעסקים"   בין:

 בנימינה גבעת עדה  6פריחת הסמדר מרחוב   

 ("מצוינות בעסקים")להלן:   

 

 

 ח.פ./ת.ז _______________                          שם: __________  לבין: 

 שכתובתה: _________________  

 ("המזמין")להלן:   

 

 

 מוסכם בזאת בין הצדדים כדלקמן:

 

המזמין יעביר למצוינות בעסקים את הגדרת התפקיד המבוקש להפניית מועמדים להשמה,  .1

באמור כדי להוות התחייבות מצד ומצוינות בעסקים תפנה מועמדים לתפקיד המבוקש. אין 

 מצוינות בעסקים להפניית מועמדים מתאימים ו/או בכלל.

 

המזמין מתחייב כלפי מצוינות בעסקים, כי במידה והמועמד יתקבל לעבודה אצל המזמין  .2

(, יודיע על כך בכתב )במייל "המזמין"ו/או אצל חברה או עסק הקשורים אליו )להלן ביחד: 

עסקים לא יאוחר משבוע ממועד חתימת החוזה עם המועמד, או או בפקס( למצוינות ב

 לפי המוקדם מבניהם. –לחילופין מתאריך תחילת עבודתו בחברה 

 

מעביד -מועמד שהתקבל לעבודה אצל המזמין יהיה עובד של המזמין ולא יחולו יחסי עובד .3

 בינו לבין מצוינות בעסקים.

 

. בגין "המועמד כ"השמה מוצלחתתחשב הפניית  חודש וחציבתום תקופת העסקה של  .4

להלן,  5השמה מוצלחת, ישלם המזמין למצוינות בעסקים עמלת שירות כמפורט בסעיף 

 כנגד חשבונית שתוגש למזמין על ידי מצוינות בעסקים.

 

מהשכר החודשי של העובד לאחר תקופת הניסיון  100% -עמלת השירות תהיה שווה ל  .5

 ו להפרשות סוציאליות, בתוספת מע"מ כחוק.)כולל שכר חו"ל(, המהווה בסיס ברוט

 

מועמד שקורות חייו הועברו למזמין על ידי מצוינות בעסקים יחשב כמועמד מטעמה  .6

 חודשים, גם אם ימצא מתאים למשרה אחרת כלשהי אצל המזמין. 24לתקופה של 
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ן הראשוהחודש והיה ועבודתו של העובד תופסק על ידו או על ידי המזמין במהלך  .7

 להעסקתו, המזמין לא יחויב בתשלום כלשהו למצוינות בעסקים.

 

של המועמדים שהופנו אליו על ידי  הפרטים האישייםהמזמין מתחייב לשמור בסודיות את  .8

מצוינות בעסקים ולא להעבירם לשום אדם או גוף אחר ללא הסכמת מצוינות בעסקים 

 מראש ובכתב.

 

המועמד לתפקיד ו/או לכישוריו ואישיותו, מצוינות בעסקים אינה אחראית להתאמתו של  .9

 ותפקידה מתמצה בהפניית המועמד למזמין.

 

 תנאי תשלום: .10

 .5עבור העמלה המוגדרת בסעיף נגיש חשבונית עסקה  הראשוןבסוף החודש 

 ."10"שוטף + , כלומר, (להשמה השני)החודש  בחודש העוקב 10 -התשלום יתבצע עד ה

 

 

   _______________                                                     ________ 

 תאריך                חתימת "מצוינות בעסקים"          חתימת המזמין           
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