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WERKEN BIJ  
BSL BSL is een uitzonderlijk IT-bedrijf en we zijn op zoek naar uitzonderlijke collega's. 

Uiteraard bieden wij: 
• uitstekende salarissen en arbeidsvoorwaarden.  
• een informele en vriendelijke werkomgeving. 

Er zijn uitstekende mogelijkheden voor mensen die zelfstanding kunnen werken en 
hun vaardigheden willen ontwikkelen binnen een breed scala van activiteiten en 
projecten. Flexibele werktijden, een informele cultuur, goede bereikbaarheid en 
uitdagende projecten dragen bij aan ons succes en jouw toekomst. Wat zou je 
anders verwachten van de “Brighter Side of Software”? 

Ons kantoor is modern, ruim en gemakkelijk te bereiken met de trein (het station 
ligt op 10 minuten loopafstand) en per auto (aan de A2, met voldoende gratis 
parkeergelegenheid rondom het gebouw). Voor openbaar vervoer liefhebbers stelt 
BSL een eigen BSL fiets beschikbaar! 

BSL biedt iedere dag een lunch aan die gezamenlijk genuttigd wordt. Een kans om 
ideeën en interesses uit te kunnen wisselen met je collega’s, wat weer leidt tot een 
sterkere teambuilding. 

Wij hanteren een flexibele urenregeling. Met aanvangstijden tussen 8.00 en 9.30 
uur 's morgens en de eindtijden tussen 16.30 en 18.30 uur op basis van een 
werkweek van 40 uur. Voor veel functies is echter deeltijd werken ook mogelijk. 
We proberen altijd zo veel mogelijk aan te sluiten op de beschikbaarheid en eigen 
verplichtingen. 

Fulltime medewerkers hebben recht op 24 betaalde vakantiedagen per jaar. Het 
vakantiegeld bedraagt 8.33% van het jaarsalaris en wordt ieder jaar aan het eind 
van de maand juni uitbetaald. 

Functioneringsgesprekken worden een keer per jaar gehouden en dit zal bijdragen 
aan de jaarlijkse salarisherziening. We nemen jouw toekomst serieus, onze 
salarissen stijgen in lijn met jouw prestaties en verantwoordelijkheden. 

SECUNDAIRE 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

Bonus/winstdeling 
Een percentage (tot 10%) van je jaarsalaris kan uitbetaald worden als bonus elke 
jaar. 50% van dit percentage is gebaseerd op jouw persoonlijke performance, de 
andere 50% hangt af van de performance van BSL als bedrijf. 
 
Vergoeding sportschool 
Jouw gezondheid is belangrijk voor ons. Daarom moedigen wij onze medewerkers 
aan om fit en actief te blijven in hun vrije tijd. Als je lid wordt van een sportschool 
of fitness club, dan vergoeden wij de kosten van een lidmaatschap tot een 
maximum van €50,- per maand. 
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Bedrijfsauto 
Bedrijfsauto's zijn beschikbaar voor bepaalde functies. 
 
Pensioenplan 
Alle medewerkers zijn verplicht om deel te nemen aan ons uitgebreide     
bedrijfspensioenplan. BSL levert een belangrijke bijdrage om je te helpen met het 
opbouwen van een veilig en toereikend pensioen. 
De regeling voorziet in een dekking voor het ‘ANW-hiaat’, evenals een 
wezenpensioen. 

 

CONTACT The Bright Side of Life 

http://www.bright-side-of-life.com 

 
Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: 

The Bright Side of Life BV 

T.a.v. Caroline Bos  
De Corridor 21G 
3621 ZA Breukelen 
tel.: 0346 552700 
 
of mail (met CV + motivatie) naar: 
bslsec@brightside.nl  

 


