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Welkom bij Timing
Je kunt de Timing App downloaden in de App Store en de app is 
beschikbaar voor iPhone en Android telefoons. Deze app is heel handig 
als je via Timing werkt, maar ook als je nog een baan zoekt helpt de app 
je graag!

Wil jij een extraatje 

verdienen?

Spaar bonustijd!

Snel inzicht in jouw 

salarisstroken

Regel hier jouw 

diensten (alleen voor 

YOP gebruikers)

Snel contact met jouw 

contactpersoon
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Inloggen
Om gebruik te maken van alle functionaliteiten van de Timing App is het 
nodig om in te loggen. Log veilig en snel in met je “Mijn Timing” account.

Gebruik het e-mail 

adres waarmee je hebt 

gesolliciteerd of een 

Mijn Timing account 

hebt aangemaakt.
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Mobiel solliciteren
Via onze app kun je mobiel solliciteren. Ga naar vacatures en klik op 
“Toon alle vacatures”. Je komt dan terecht in ons vacatureoverzicht.

Klik op de vacature om 

deze te bekijken

Sla een interessante 

vacature op als favoriet 

door op het hartje te 

klikken.

Gebruik filters om jouw 

zoekopdracht aan te 

passen
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Mobiel solliciteren
Gebruik filters om jouw zoekopdracht aan te passen.

Klik op een filter om 

deze in te stellen.

Opnieuw beginnen?

Wis hier alle ingestelde 

filters.

Klik hier om jouw 

vacatures te bekijken.
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Mobiel solliciteren
Zodra je op een vacature hebt geklikt, kun je meer informatie lezen en 
meteen solliciteren. Of, sla de vacature op als favoriet.
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Bonustijd
Tijd voor een bonus? Die spaar je als je verschillende onderdelen van de 
app gebruikt. In het scherm “bonustijd” kun je zien hoeveel tijd jij nu hebt 
gespaard. Heb je een volledig uur gespaard? Dan wordt dit bonusuur als 
uurloon uitbetaald, als je voor ons aan de slag bent of zodra je voor ons 
aan de slag gaat. Lekker toch?

Dit getal geeft aan 

hoeveel bonustijd 

jij kunt verdienen 

met het gebruik van 

de verschillende 

onderdelen in de app.

Dit is het overzicht 

van jouw gespaarde 

bonustijd.
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Doen-Challenge
Met de Doen-Challenge kun je iedere week meedoen aan een ludieke 
opdracht. Elke maandag staat een nieuwe challenge klaar en word 
je uitgedaagd een opdracht uit te voeren. Upload jouw foto van de 
opdracht in de app en de eerste 60 seconden bonustijd heb je al in de 
pocket! Daarna ligt het lot in handen van je mede-uitdagers. De foto met 
de meeste GOED-BEZIGS mag zich uiteindelijk kronen tot weekwinnaar 
en 3600 felbegeerde seconden bonustijd bijschrijven. Goed bezig!

Hier vind je iedere 

week een nieuwe 

challenge terug, én 

alle uitdagers.

Doe jij ook mee?

Hier vermelden we per 

week de winnaars met 

de meeste 

GOED-BEZIGS!
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Plan je werkweek
Jouw werkweek overzichtelijk maken is nog nooit zo makkelijk geweest! 
Hoe? Ga in de app naar de Werkplanner en plan je werkdagen en 
werktijden in. De app maakt dan een handig overzicht. 
Leuk extraatje: je verdient ook nog eens bonustijd!

Voor gebruikers die gebruik maken van YOP, download de handleiding YOP 

om hier meer uitleg over te krijgen.
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Leer meer 
Wil je meer leren over een bepaalde branche? Met “Leer meer” spijkeren 
we jouw kennis bij en testen we dit met leuke games. Ook hier verdien je 
bonustijd!

Jouw kennis testen? 

Start de test!

Hier vind je een 

overzicht van de 

verschillende 

branches.



11

Per goed antwoord 

verdien je 10 

seconden bonustijd. 

Heb jij de test foutloos 

gemaakt, dan verdien 

je nog eens 20 

seconden extra!

Leer meer



12

Leer meer

Niet tevreden met het 

resultaat? Probeer de 

test opnieuw.

Tevreden met je extra 

seconden? Klik dan op 

verder gaan!

Dit is de bonustijd die 

jij hebt verdiend met 

de test!
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Meer weten? 
Heb je vragen of kom je er niet uit? De antwoorden op de meest gestelde 
vragen vind je hier.

Kom je ergens niet uit? 

Misschien staat het 

antwoord op je vraag 

bij de veelgestelde 

vragen.

Selecteer je eigen 

Timing vestiging en 

neem direct contact 

op.

Stel hier je privacy- 

voorkeuren in.


