
Avtale om rekrutteringsbistand

1. Partene, oppstart, pris og omfang
Next1 Drift AS org nr.929 943 589, heretter kalt Next1, inngår avtale om at Next1
rekrutterer selgere for fast ansettelse til KUNDE, org. nr 000000000, heretter kalt
oppdragsgiver.

Det er avtalt at oppdragsgiver for å støtte rekrutteringsprosessen utover Next1 sitt
oppdrag skal annonsere stillingen på: Finn.no og/eller LinkedIn etter eget ønske.
Next1 legges som kontakt i utlysningene, og håndterer alle henvendelser.
Oppdragsgiver utarbeider annonse med kravspesifikasjon ift. fag og formelle krav,
Next1 kvalitetssikrer og utformer profil på personlige egenskaper, egnethet  og
atferd.

Fast pris:
Avtalt honorar som fastpris: kr. xxxxxx
Markedspris på rekruttering av selger med estimert fastlønn 500.000-600.000 er pr.
januar 2023: kr. 120.000
Alle beløp er eks. mva., og faktureres som følger

Fakturering ved rekruttering av en enkelt stilling:

● Innledningsvis faktureres 1/2 av honoraret, kr. xxxxxx, ved oppstart av
oppdraget.

● Siste 1/2, kr. xxxxxx,  faktureres når oppdragsgiver inngår arbeidskontrakt.

Fakturering ved rekruttering til flere stillinger:

● Innledningsvis faktureres ⅓ av honoraret, kr. xxxxx, ved oppstart av
oppdraget.

● Deretter faktureres ytterligere ⅓, kr. xxxxxxx,  umiddelbart før 2. gangs
intervju.

● Siste ⅓, kr. xxxxxxx,  faktureres når oppdragsgiver inngår arbeidskontrakt.

Oppdragsansvarlig fra Next1 : Oppdragsansvarlig for oppdragsgiver:



Kay Ellingsen, daglig leder

Oppdragets start: Snarest, etter avtale Avtalen gjelder: Rekruttering av selgere til
oppdragsgivers salgsteam

Next1 må ha tilgang til følgende for å gjennomføre oppdraget:

● Informasjon om eksisterende salg og/eller service team.
● Informasjon om stillingen; arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted,

reisedøgn etc.
● Info om ytelser som lønnsnivå og provisjonsmodeller.
● Nærmeste leders lederstil
● Bedriftskulturen det rekrutteres inn i

Tjenesten inkluderer:

● Søk primært i eget nettverk etter kandidater, samt search og utadrettede
aktiviteter, inkludert vurdering av kandidater fra andre kilder som
oppdragsgivers nettverk.

● Innledende kartleggingssamtaler med mulige kandidater i form av fysiske
møter, videomøter og telefonsamtaler.

● Gjennomføring av 1. gangs intervju med aktuelle kandidater i Next1 sine
lokaler.

● Gjennomføring av 2. gangs intervju i oppdragsgivers lokaler.
● Strukturert referansesjekk
● Utarbeidelse og formidling av kandidatliste med evalueringer og anbefalt valg

fra Next1 i forkant av 2. gangs intervju.
● Oppsummeringssamtale med oppdragsgiver etter 2. gangs intervju
● Håndtering av søknader og CV’er etter gjeldende GDPR regler.
● Håndtering av all kommunikasjon med kandidater som ikke blir valgt

2. Fullført rekruttering
Rekruttering anses fullført når oppdragsgiver har underskrevet ansettelseskontrakt
med selger.

I det tilfelle en kandidat som er rekruttert gjennom dette oppdraget slutter i stillingen
innenfor prøvetid, skal Next1 gjennomføre en ny rekrutteringsprosess for å erstatte



vedkommende, uten at det betales honorar for dette. Oppdragsgiver skal ved bruk
av en slik garanti selv betale for ny annonsering.

3. Avtalens inngåelse
Denne avtalen er gyldig fra når oppdragsgiver aksepterer denne oppdragsavtalen
e-post, eller om enighet nås på møte kan den skrives ut og undertegnes.

Kontaktperson fra Next1: Mobil 91000744, E-post kay@next1.noKay Ellingsen

Tid og sted: _____________________________________

_________________________ ____________________________
For Next1 Drift AS For oppdragsgiver
Kay Ellingsen

mailto:kay.elling@gmail.com
mailto:kay@next1.no

