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Handleiding

S taf f ing Management  Serv ices

• Inloggen

• Persoonlijk profiel compleet maken

• Opdrachtovereenkomst inzien

• Uren schrijven

• Facturen

• Contactgegevens
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Inloggen

Inloggen in de inhuurdesk kan via www.hiringdesk.basic-fit.com of via de link die je ontvangt in de 

je e-mail.

Let op: Het invoeren van het ontvangen wachtwoord kan gevoelig zijn probeer daarom het 

wachtwoord te kopiëren en plakken of over te typen. 

Wachtwoord of username vergeten? Klik dan op ‘forgot your password of forgot your username’

Binnen 15 minuten worden er nieuwe gegevens verstuurd. 

http://www.hiringdesk.basic-fit.com/


4

S taf f ing Management  Serv ices

Persoonlijk profiel 

Er is een standaard profiel voor je aangemaakt met een aantal basisgegevens. We willen je 

vragen om je profiel compleet te maken met persoonlijke- en financiële gegevens. Dit doe je als 

volgt: 

Ga rechts bovenin naar ‘mijn instellingen’ en vervolgens naar ‘ mijn persoonsgegevens’

Hier heb je de mogelijkheid om je profiel compleet te maken als je wachtwoord of username te 

wijzigen. Klik vervolgens op de knop ‘wijzigen’

Er opent een formulier met rode en blauwe strepen. Alle velden met een rode of blauwe streep 

zijn verplichte gegevens. De blauwe zijn verplicht voor de financiële verwerking van je facturen.

Vul de gegevens in en sla deze wijzigingen vervolgens op  
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Opdrachtovereenkomst inzien

Je kunt je digitale overeenkomst inzien bij het tabblad ‘Opdrachten’.

Klik vervolgens je opdracht open, aangeduid met een JOB nummer:

In de opdracht kan je onder andere je clublocatie en tarief controleren. Je vind hier ook je 

persoonlijke dossier:

Door op het dossierstuk te klikken, heb je de mogelijkheid om hier een document te uploaden. 

Zodra deze geüpload is, veranderd te status naar: compleet. 
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Uren schrijven

Elke week ontvang je automatisch van ons een weekstaat of je maakt zelf een weekstaat aan. Op 

deze manier ben je altijd in de gelegenheid om je lesuren te in te voeren.

Open de tab ‘Urenstaten’ 

Indien er al een weekstaat in concept staat, zie je deze direct in het overzicht:

Klik op ‘Openen’ en vervolgens op ‘Wijzigen’

Vul vervolgens in welke les je hebt gegeven en hoeveel uur en dien in ter accordering bij je 

teamleider. Let op: 

- Weken zonder uren hoef je niet in te dienen 

- Drie kwartier is 0,75

- Half uur is 0,5
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Facturen 

Iedere twee weken op donderdag draaien wij een facturatierun. Wij kunnen enkel een factuur

opmaken als je uren zijn goedgekeurd door teamleider en cluster- of regiomanager. 

Wij willen je dan ook vragen om je uren tijdig in de inhuurdesk te schrijven. 

Belangrijk om te weten:

- Factuur is altijd geadresseerd vanuit jouw onderneming naar Basic-Fit Belgium BVBA

- Staffing MS is de partij die de factuur voor je opmaakt

- Deze werkwijze is volledig belastingproof

- Facturen ontvang je altijd in PDF en Excel 

- Je kunt je eigen factuurnummer toekennen ter volledigheid van je eigen administratie

Zodra er een factuur voor je klaarstaat, ontvang je hier een bericht van per e-mail. In de e-mail word 

jij direct doorgestuurd naar je factuur. Je kunt ook inloggen en gaan naar de tabblad ‘Facturen’:

Je ziet direct een overzicht van al je facturen. Klik op het factuurnummer om je factuurnummer te

wijzigen en klik op PDF of Excel op je factuur op te slaan voor eigen administratie.
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Contactgegevens 

Team Basic-Fit (NL/ENG) 
M : +31 10 76 00 980 

E   : basic-fit@staffingms.com

W : +31 6 15 09 73 48

Team Basic-Fit (FR)
M : + 32 280 84 085

E   : basic-fit@staffingms.com

www.hiringdesk.basic-fit.com

mailto:basic-fit@staffingms.com
mailto:basic-fit@staffingms.com
http://www.hiringdesk.basic-fit.com/



