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Iemand die goed 
werk uitvoert, 
verdient goede 
ondersteuning.
Bij Flipdish ondersteunen we ons team via 
secundaire arbeidsvoorwaarden die continue 
worden ontwikkeld, zodat iedereen zijn werk 
zo goed mogelijk kan uitvoeren. Dit is een kort 
overzicht van de secundaire voorwaarden die 
we op dit moment aanbieden.



Werken op afstand
Je hoeft niet op kantoor te zijn om een 
verschil te maken. Iedereen van ons team 
kan, onafhankelijk van de hoeveelheid 
ervaring, werken waar ze willen, of dat nu 
op kantoor is of thuis. Flexibel werken vormt 
de kern van alles wat we doen: we zijn Flexa 
Certified en bieden zelfs volledig werken op 
afstand en flexibele of verminderde uren. 

Trainingen en  
Leadership-ontwikkeling
Flipdishers zijn van nature nieuwsgierig, 
dus het is logisch dat we binnen de 
gehele organisatie het volgen van 
trainingen ondersteunen, zoals educatief 
sponsorschap, studieverlof en een 
trainings- en ontwikkelingsprogramma. 
We helpen mensen groeien tot managers en 
helpen managers groeien bij het opzetten 
van geweldige teams.

Vermogen en bonussen
Een competitief salaris is slechts het begin. 
Elke Flipdisher krijgt een aanbod voor 
vermogen binnen het bedrijf. Zo delen 
we het succes samen. We bieden ook 
een bedrijfsbreed bonusprogramma. 
Werknemers die in aanmerking komen, 
ontvangen een bonus van 10% zolang we 
onze jaarlijkse inkomstendoelstellingen 
behalen.

Sommige van onze secundaire voorwaarden hangen 
af van het land waarin je werkt.  Als je vragen hebt over 
specifieke voorwaarden of voorwaarden per land, kun je 
contact opnemen via people@flipdish.com.

Vakantiedagen
•  Een basispakket voor vakantiedagen voor alle 
markten (bijv. 19 dagen in de VS, 25 dagen in 
Ierland/het VK) en extra vrije dagen als volgt:

•  Wereldwijde rustdagen (één in maart  
en één in april)

•  Verzuimdagen 

• Een betaalde sabbatical na 5 jaar werken

• Uitgebreid gezinsverlof

Meet-ups op locatie
•  We hebben over de hele wereld 
(huisdiervriendelijke!!) kantoren (Dublin, 
Londen, Parijs, New York), als je dat leuk vindt. 
Je kunt er zo vaak (of zo weinig mogelijk)  
heen als je wilt.

•  We doen aan teambuilding via meet-ups op 
locatie: dagen waarop je alleen maar hoeft te 
socializen en binden met je team (denk aan 
karten, schilderen of hiken).

Gezondheid en wellness
•  Marktspecifieke pakketten voor private 
gezondheidszorg

•  Op de fiets naar het werk-programma's

•  Pensioenmogelijkheden per markt


