
Voorwaarden Talentspotters actie  
 
Komt er dankzij jou een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot stand, dan word je 
hiervoor beloond! De aanmelding van een kandidaat moet wel aan al deze voorwaarden 
voldoen: 
 

1. Elke Sodexo medewerker met een contract van bepaalde duur, vervangingscontract 
of contract van onbepaalde duur, die de aangeworven medewerker heeft 
aangedragen moet nog in dienst zijn bij Sodexo op het moment van uitbetaling van 
de bonus. 

2. Een Sodexo medewerker kan ongelimiteerd kandidaten aandragen voor vacatures 
die staan op https://jobs.be.sodexo.com  

3. Beloning is alleen van toepassing indien de aangeworven medewerker van bij de 
start een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (en voor de aangeworven 
medewerkers in het scholensegment met een contract van bepaalde duur) heeft 
getekend, en indien de aangeworven medewerker de integratieperiode van 6 
maanden goed is doorgekomen en dan nog steeds bij Sodexo in dienst is. 

4. Deze actie geldt niet voor leden van het directiecomité, en geldt ook niet voor interne 
transferts binnen Sodexo.  

5. Wanneer je een uitzendkracht, consultant of onderaannemer die nu op een Sodexo 
locatie werkt, als nieuwe medewerker aanmeldt, geldt geen beloning.   

6. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de HR Manager, 
Learning & Development. 

7. Deze actie loopt vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022, en wordt hierna 
geëvalueerd en wordt mogelijks verlengd.  

 
Je kunt een kandidaat op twee manieren aandragen: 
 

1. De kandidaat moet bij zijn/haar sollicitatie via https://jobs.be.sodexo.com duidelijk 
aangeven door wie hij/zij is aangedragen. Het gaat hierbij om voor- en achternaam 
van de aandrager. Als deze gegevens ontbreken, geldt geen beloning.  
 

2. Indien de kandidaat niet de mogelijkheid heeft om via de job-site te solliciteren, aarzel 
dan niet om een e-mail te sturen naar  SoSodexo.FMS.BE@sodexo.com met 
uitdrukkelijke vermelding van de functie waarvoor hij/zij solliciteert, met de CV en 
eventueel een motivatiebrief erbij. 
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