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  Handleiding CheckIn publiek inschrijven voor de intermediair 

 

CheckIn is een online tool waarmee je onder andere kandidaten kunt uitnodigen om in te schrijven. 

1. De kandidaat uitnodigen 

Log in op de website van HelloFlex en ga naar de Tool Kandidaten, vervolgens kom je in onderstaand scherm: 

 

Klik rechts bovenin op het volgende symbool: . Het volgende scherm wordt geopend: 

 

Bij Vestiging selecteer je jouw bedrijfsnaam. De overige gegevens spreken voor zich.  

Druk tenslotte op de knop Uitnodigen, er zal nu een mail naar de kandidaat worden verzonden. 
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2. De inschrijving door de kandidaat 

De inschrijving begint met een emailbericht: 

 

Als de kandidaat de uitnodiging accepteert wordt hij/zij doorgeleid naar het volgende scherm: 

 

Na het aanmaken van het wachtwoord (inlognaam is het emailadres) komt de kandidaat direct in het 
inschrijfscherm:  
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Onder punt 4 hebben wij een aantal tips benoemd voor een juiste invoer. 

Als de kandidaat alle verplichte velden heeft ingevoerd, kan hij/zij de inschrijving afronden 

 

3. De inschrijving afwijzen of goedkeuren 

Als de kandidaat de inschrijving heeft afgerond, ontvang je hierover een emailbericht: 

 

 

Klik op de link en log in op de website van HelloFlex. Vervolgens zie je de inschrijving staan en kun je deze 
bekijken. 
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D.m.v. het CV en/of de tabbladen Werkervaring en Opleiding kun je beoordelen of jullie iets kunnen betekenen 
voor deze kandidaat. Zo niet, kies dan voor Afwijzen (de kandidaat ontvangt hierover een mail). Is de kandidaat 
geschikt, kies dan voor Goedkeuren.  

De kandidaat zal alleen bij goedkeuren naar FlexService worden verzonden! Let er zelf op dat je vervolgens deze 
kandidaat in behandeling neemt (voorstellen, uitnodigen voor kennismaking). 

Tip: Wil je nog extra informatie van de kandidaat ontvangen?  

Onderaan de pagina kun je communiceren met de kandidaat: 
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Bijvoorbeeld: 

 

Klik niet direct op “voeg opmerking toe”, maar kies rechts voor “Voeg persoon toe voor notificatie” 

 

Klik op de persoon vervolgens op OK en tenslotte op “voeg opmerking toe”. De kandidaat zal nu deze vraag per 
email ontvangen. In de tekst is ook te lezen dat er een notificatie naar deze kandidaat is gegaan. 

 

 

4. Tips voor de kandidaat om goed in te schrijven 
 

Mobiel nummer:  

 

Klik op het eerste vakje achter “Mobiel” en typ “Neder”: 
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Klik op Nederland, de Nederlandse vlag verschijnt nu en in het tweede veld wordt “+31” gevuld: 

 

Vul hierachter jouw mobiele nummer in zonder de 0, dus je begint met 6, bijvoorbeeld: 

 

 

Rekeningnummer: 

 

Vul hier jouw IBAN rekeningnummer in, zonder spaties, bijvoorbeeld: 

 

In totaal bestaat een IBAN nummer altijd uit 18 letters en cijfers. 

ID document bestand 

 

Zorg ervoor dat je jouw ID document gescand hebt (voor- én achterkant) en deze hebt opgeslagen op jouw 
computer. Klik vervolgens op “Browse files”: 

 

Kies hier het betreffende bestand of als je twee verschillende bestanden hebt, selecteer deze dan allebei d.m.v. 
Shift of Control: 

 

Klik vervolgens op “openen”: 
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Beide bestanden worden nu getoond: 

 

Klik vervolgens op “upload”: 

 

Als er 100% achter beide bestanden staat, is het uploaden goed gegaan. 

Adres 

Je kunt hier uiteraard handmatig al jouw adresgegevens invoeren, maar het is veel handiger en sneller om het 
systeem dit te laten doen. Ga hiervoor naar onderstaand veld: 

 

Als jij nu jouw straatnaam + huisnummer invult, zal het systeem een aantal opties aangeven: 

 

Klik op jouw adres, en het systeem zal de overige gegevens automatisch invullen:  

 

Controleer wel voor de zekerheid, of alle gegevens volledig zijn gevuld (zoals nummer en de letters van jouw 
postcode). 


