
FAQ Recruiters
Werving & Selectie bureaus benaderen ons dagelijks om de ideale kandidaat voor te stellen of
om ons te ontmoeten. Omdat deze gesprekken vaak hetzelfde patroon volgen hebben wij een
aantal richtlijnen geformuleerd:

Een vriendelijk verzoek vooraf: bel ons niet, wij bellen jullie.

Kan ik een afspraak maken om ons te ontmoeten en zo meer over Oberon te weten te
komen?

Dit is een vraag die wij meerdere keren per week krijgen. Dit doen wij bijna nooit. Waarom? Wij
besteden ons tijd liever aan het zoeken naar nieuwe collega's.

Als je een relevante kandidaat hebt voorgesteld die erg goed matcht met het door ons gewenste
profiel (en dit leidt tot een uitnodiging of een nieuwe aanname) dan maken wij graag een
afspraak voor een persoonlijke ontmoeting.

Hoe kom ik er achter waar Oberon precies naar zoekt?

Bezoek onze website, lees goed wat er staat, kijk op social media en bestudeer onze
functiebeschrijvingen. De cultuur bij Oberon: deze is open, met korte lijnen en iedereen kent
elkaar goed! Kwaliteit leveren staat bij ons hoog in het vaandel. Ook vinden wij het het heel
belangrijk dat iedereen bij Oberon werkt aan persoonlijke ontwikkeling, dit stimuleren wij actief!

De lunch is volledig verzorgd en dit doen wij samen. Na het werk is genoeg ruimte voor
ontspanning. Wij organiseren vrijdagmiddagborrels en zijn er regelmatig events. We hebben
een Oberon dag voor familie, de jaarlijkse epic BBQ op de 21 juni en het beroemde Oberon
kerstdiner!



Bij Oberon werken inmiddels meerdere nationaliteiten. Daarom spreken wij zowel Nederlands
als Engels. De officiële taal in meetings is Engels. Wij staan open voor alle nationaliteiten (met
EU paspoort of geldige werkvergunning). Een goede beheersing van de Engelse taal in woord
en geschrift is een absolute must. Voor Nederlandse kandidaten geldt uiteraard hetzelfde. Een
kandidaat woont bij voorkeur in de omgeving van Amsterdam is bereid om te reizen met het
openbaar vervoer.

Sinds de wereldwijde pandemie en COVID 19 situatie heeft Oberon de stap gezet naar hybrid
working. Hierbij combineren we de voordelen van thuiswerken en op kantoor werken en geven
we werknemers flexibiliteit. We streven naar een minimale aanwezig op kantoor van 50%.
Uiteraard volgen wij gedurende deze pandemie steeds de richtlijnen van het RIVM.

Parkeren is bij ons niet mogelijk aangezien wij in het centrum van Amsterdam gevestigd zijn.

Zijn wij telefonisch bereikbaar voor meer informatie?

Nee. Dit klinkt zeer waarschijnlijk onvriendelijker dan wij bedoelen, maar we bedoelen echt nee.
Uit ervaring weten we dat het vaak tot niets leidt, behalve dat dit enorm veel tijd kost. En....die
tijd besteden wij dus liever aan het vinden van nieuwe collega's. Alle informatie die je nodig hebt
staat op onze website.

Ik heb een profiel van een kandidaat die heel goed matcht met de vereisten, kan ik dit
profiel opsturen?

Ja, dat kan. Stuur het CV naar hr@oberon.nl. We nemen alleen profielen met een voornaam en
achternaam in behandeling en (tenzij het echt niet anders kan) met vermelding van huidige en
vorige werkgevers. Het is altijd handig om de voorwaarden mee te sturen. In overleg spreken
we dan de wederzijdse voorwaarden door om tot een overeenkomst te komen. Verder nemen
wij alleen mensen aan in loondienst, dus geen detachering of freelancers. En werken wij alleen
samen met externe partijen op basis van ‘no cure, no pay” en een onderhandelbare fee.

Om verwarring te voorkomen: wij beschouwen een kandidaat pas als aangeboden na een
bevestiging van ontvangst van onze kant.

Hoe lang duurt de hele sollicitatieprocedure?

Wij doen altijd een eerste telefonisch contact. Dan een eerste gesprek met eventueel een test
ter plekke en/of een (programmeer)opdracht voor thuis. Een tweede gesprek gaat over de
techniek. En dan een aanbod. Dit proces duurt twee à drie weken.

Last but not least: Wij houden er niet van om dingen te haasten. Wij bouwen graag een
langdurige relatie op en gaan niet voor de quick fix.



English:

External agencies approach us on a daily basis to introduce the ideal candidate or to meet us.
Because these conversations often follow the same pattern, we have formulated a number of
guidelines:

A kind request in advance: don't call us, we'll call you.

Can I make an appointment to meet us and learn more about Oberon?

This is a question we get several times a week. We almost never do this. Why? We prefer to
spend our time looking for new colleagues. If you have a relevant candidate who could be a
great match (and this leads to an invitation or a new hire), we will gladly make an appointment
for a personal meeting.

How do I find out exactly what Oberon is looking for?

Visit our website, check out our social media and read our current job descriptions. The culture
at Oberon: Open and relaxed. Everyone knows each other quite well! Delivering quality is our
top priority. We also think it is very important that everyone at Oberon works on personal
development, we actively encourage this!

We provide lunch and usually we do this together. After work there is enough time to relax. We
organize Friday afternoon drinks and other regular events. And of course there is the Oberon
family day, the annual epic Oberon barbecue on the 21st of june and our famous Christmas
dinner!

Different nationalities now work at Oberon. That is why we speak both Dutch and English. The
official language in meetings is English. We are open to all nationalities (with EU passport or
valid work permit). A good knowledge of the English language is an absolute must. The same
applies to Dutch candidates, of course. A candidate preferably lives in the Amsterdam area and
is willing to travel by public transport.

Since the global pandemic and COVID 19 situation, Oberon has taken the step towards hybrid
working. We combine the advantages of working from home and working in the office and we
give employees flexibility. We aim for a minimum presence at the office of 50%. Of course we
always follow the guidelines of the RIVM during this pandemic.

Parking is not possible at the office because we are located in the center of Amsterdam.

Can I get in touch by phone?



No.. This probably sounds more unfriendly than we mean, but we really mean no. We know
from experience that it often leads to nothing, except that it takes an enormous amount of time
for both parties. And.... we prefer to spend that time on finding new colleagues. All the
information you need is on our website.

I have a profile of a candidate that matches the requirements very well, can I send this
profile?

Yes, that's possible. Send the resume to hr@oberon.nl. We only consider profiles with a first
name and last name and (unless there is absolutely no other option) stating current and
previous employers.It is always useful to send the terms and conditions. In consultation, we
then discuss the mutual conditions in order to reach an agreement. We only hire people on a
fixed contract. We do not work with freelancers or do detachering. And we only work with
external parties on the basis of "no cure, no pay" and a negotiable fee.

To avoid confusion, we will only consider a candidate as offered after confirmation of receipt
from our side.

How long does the entire procedure take?

We always do an intake with a candidate, usually via phone or zoom. After that:
a first interview followed by an optional on-site test and/or a (programming) assignment to work
from at home. Followed by a second interview. Then an offer. This process takes two to three
weeks.

Last but not least: We don't like to rush things. We like to build a long-term relationship and do
not go for the quick fix.


