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CITY PROFS
AMSTERDAM

Op zoek naar een financiële uitdaging?
Kom dan bij City Profs werken. Wij bieden je de mogelijkheid het beste uit jezelf te halen.
City Profs is gevestigd in Amsterdam en is een vooruitstrevende detacheringsorganisatie, gericht
op ambitieuze Financiële Professionals (HBO/MBO+).
Door de vele verzoeken van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar:

Financieel Medewerkers - Administrateurs - Assistent Controllers
Wij bieden HBO’ers en MBO’ers
−

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

−

Leaseauto, bonus, etc.

−

Uitdagende opdrachten

−

Opleidingen & Trainingen

−

Werken bij toonaangevende bedrijven

Ben je geïnteresseerd en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Mail of stuur je sollicitatie & CV naar sollicitatie@cityprofs.nl
Of kijk voor meer informatie op www.cityprofs.nl
Joop Geesinkweg 999 | 1096 AZ AMSTERDAM | 020 561 60 52 | INFO@CITYPROFS.NL

bron: Metro 28 februari 2007
City Profs te Amsterdam is een onderneming die financiële medewerkers,
administrateurs en assistent controllers in vaste dienstbetrekking neemt en deze
vervolgens detacheert (= ‘uitleent’) aan ondernemingen, die daaraan behoefte
hebben.
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Is de advertentie van City Profs een voorbeeld van persoonlijke communicatie of
van massacommunicatie? Licht het antwoord toe.
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Jan Willemsen solliciteert naar een van bovengenoemde functies en wordt
aangenomen bij City Profs.
Vervolgens wordt Jan gedetacheerd bij Smit v.o.f., een groothandel in
bloembollen, die een administrateur nodig heeft.
Smit betaalt City Profs een bedrag per gewerkt uur dat hoger is dan het uurloon
van iemand die bij haar in dienst is voor dezelfde werkzaamheden.
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Geef twee redenen waarom Smit, ondanks de hogere loonkosten, toch gebruik
maakt van de diensten van City Profs.
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Behoren de loonkosten van Jan voor City Profs tot de variabele kosten of tot de
constante kosten? Motiveer het antwoord.

▬ www.havovwo.nl

-2-

www.examen-cd.nl ▬

