Sollicitatiebeleid
Wanneer je deze tekst leest dan ben je waarschijnlijk van plan om te solliciteren bij Dynamo Retail B.V.
Wij nemen je graag mee in ons sollicitatiebeleid.

Doel verzamelen en verwerken persoonsgegevens
Zodra je voor een functie op ons hoofdkantoor solliciteert, dan stuur je ons een aantal
persoonsgegevens. Denk aan je naam, geboortedatum, mailadres en andere relevante
(persoons)informatie die je graag met ons deelt om zo uitgenodigd te worden voor een
kennismakingsgesprek. De (persoons)gegevens die je met ons deelt worden enkel in de
sollicitatieprocedure gebruikt waarop je hebt gereageerd. Wij gebruiken deze gegevens om een eerste
selectie te maken wie er uitgenodigd wordt om nader kennis te maken. Soms komt het voor dat na het
lezen van een sollicitatiebrief en/of CV wij denken dat jouw kennis en werkervaring beter past bij een
andere vacature en je hiervoor graag uitnodigen voor een kennismakinggesprek. Vanzelfsprekend nemen
we altijd eerst contact met jou op en vragen om jouw toestemming.

Je krijgt een aanbieding van ons en accepteert deze
Allereerst gefeliciteerd! Ontzettend leuk dat je ons team komt versterken. Je eerder toegestuurde
gegevens in de sollicitatieprocedure worden meegenomen in het afronden van de indiensttreding en zal
onderdeel uitmaken van je (digitale) persoonlijke dossier bij P&O.

Helaas, je wordt afgewezen
Wat jammer! Er solliciteren meerdere kandidaten op een vacature. Vaak ligt de afwijzing niet aan jouw
kennis en werkervaring, maar sluiten de kennis,- en werkervaring van een andere kandidaat beter aan op
de vacature. Wij adviseren je om met regelmaat onze websites te bezoeken en onze LinkedIn pagina’s te
volgen. Hierop plaatsen wij al ons nieuwe vacatures.

Alle gegevens die je met ons hebt gedeeld worden binnen een maand nadat de vacature is ingevuld
verwijderd.

Recht inzage en vragen
Tijdens het sollicitatieproces heb je altijd recht op inzage van je sollicitatiedossier. Op jouw verzoek kun je
de gegevens wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Ook kun je op jouw verzoek de sollicitatieprocedure
direct beëindigen. Voor dergelijke verzoeken kun je mailen naar sollicitant@dynamoretailgroup.com of
bellen naar 033 – 45 45 945 en vragen naar de afdeling P&O. Deze contactgegevens kun je eveneens
gebruiken indien je (algemene) vragen hebt.

