Professionals in het hart van uw organisatie
De business professionals van HRT hebben de ambitie om uw bedrijf beter te laten renderen. De
kennisgebieden waar ons hart sneller van gaat kloppen zijn Financieel, Reporting, Personeel en
Software. Bijvoorbeeld op basis van een concreet vraagstuk of voor een andere kijk op de zaak.
Met HRT kiest u voor een gespecialiseerd team van professionals. Onze gekwalificeerde mensen
worden zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau ingezet. Als sparring partner, adviseur
of (interim) medewerker. Eenmalig, periodiek of structureel.
Waarvoor zoekt u een oplossing? Neemt u vrijblijvend contact met ons op, zodat we uw persoonlijke
situatie onder de loep kunnen nemen.

HRT Financieel
‘Groei vanuit een gezonde basis’

HRT Reporting
‘Continu up-to-date’

Betrouwbaarheid van uw administratie is een must.
Dit geeft rust en grip op uw bedrijfsvoering. Om dit te
bereiken is HRT breed inzetbaar. Dit geeft u een gezonde
basis voor een stabiele organisatie en het realiseren
van groei.

Kennis is macht. Op basis van actuele cijfers krijgt u grip
op de organisatie en haar processen, zodat u op het juiste
moment de juiste keuzes kunt maken.

HRT Financieel professionals worden veelal ingezet voor
het geheel of gedeeltelijk verwerken van de financiële
administratie. Interim, ondersteunend of structureel.
Ook voor efficiency-slagen op administratief vlak is HRT
de juiste gesprekspartner.

Het verzamelen en actueel houden van de gewenste cijfers
kan lastig en tijdrovend zijn, zo ook de selectie en het gebruik
van passende tools. HRT beschikt over doorgewinterde
consultants op dit vlak en zijn breed inzetbaar.

Voorbeelden van administratieve werkzaamheden
waarvoor u HRT kunt inzetten:
• Periodiek advies op basis van uw administratie/cijfers
• Procesoptimalisatie
• Raad en daad bij administratieve processen
• Reorganisatie en herstructurering
• Performance & cost management
• Interim werkzaamheden
Genoemde werkzaamheden kunnen (desgewenst) worden
uitgevoerd in nauwe samenspraak met uw accountant.

Dit gaat veel verder dan alleen het maken van een
rapportage. Advisering over samenstelling van gegevens,
selectie van rapportage- of BI-tool, analyse van
de cijfers (forecasting, benchmarking) en zelfs advies over
bijsturing op basis van de output is mogelijk.
Wij maken informatie van uw gegevens.
Onze medewerkers hebben ook ervaring met het ontsluiten
van informatie. Denk hierbij aan gegevensuitwisseling
tussen systemen en de inzet van mobile devices.

HRT Personeel
‘Personeelsbeleid anno nu’
De medewerkers van uw bedrijf zijn een kostbaar ‘bezit’.
Goed personeelsmanagement is daarom essentieel.
Hiermee zijn onderscheidende resultaten te behalen.
Op het gebied van personeelsbeleid gaan de ontwikkelingen
snel. Het landschap verandert continu. De professionals van
HRT kennen dit landschap op hun duimpje. Wij kunnen u
full-service ondersteunen bij
personeelszaken op zowel
juridisch, fiscaal als
financieel gebied.
Hierbij wordt nauw
samengewerkt met
uw HR-adviseur of
P&O-afdeling.

HRT Personeel professionals zijn inzetbaar binnen de
volgende disciplines:
• Personeelszaken
• Verzuimbeheersing
• Arbeidsrecht		
• Salarisadministratie
• Pensioen		
• Uren- en verlofregistratie

HRT Software
‘De motor van uw organisatie’
Door medewerkers goed ‘gereedschap’ te geven, kan
enorme winst worden behaald. Er wordt effectief gewerkt
en mutaties worden vastgelegd. Hierdoor is er grip op de
zaak, zijn bedrijfsprocessen inzichtelijk en is de financiële
situatie altijd up-to-date.
HRT werkt oplossingsgericht en is breed georiënteerd.
Hierdoor zijn we uitstekend op de
hoogte van de mogelijkheden
die verschillende
oplossingen kunnen
bieden.

HRT heeft een trackrecord van meer dan 1.000 succesvolle
bedrijfssoftware implementaties: software voor
boekhouding, ERP, personeel en salaris, BI/reporting, etc.
Hierbij worden de mogelijkheden van zowel standaardpakketten als maatwerk bekeken en waar mogelijk zelfs
gecombineerd om zo tot de oplossing te komen die het
best bij uw situatie past.
HRT kan u helpen bij het volledige traject van selectie,
tot ingebruikname en optimalisatie. Hierdoor kunnen
gebruikers snel aan de slag met de software.

“Bij Sound of Data wilden we de personeels- en salarisadministratie zoveel mogelijk automatiseren. HRT heeft dit
op adequate manier verzorgd. We verwerken verlofaanvragen
via apps en het eigen portal per medewerker. Ziekmeldingen
worden direct aan de arbodienst gemeld via software van HRT.”

“Bij Destion is in de afgelopen tijd veel veranderd. Nu worden
stappen gemaakt. Stappen waarbij HRT nauw betrokken is.
Bij HRT is de oplossing leidend. Dat merk je tijdens elk
gesprek. Een ervaren gesprekspartner die de software
laat werken voor ons bedrijf.”

Sound of Data Rotterdam, André van der Zwart (CFO)

Destion, Linda Salden (bestuurssecretaris)

Visie HRT Business Professionals
Een ondernemer weet als geen ander hoe uitvoering te geven
aan zijn primaire business. Hij wil ondernemen en hier al zijn
tijd aan kunnen besteden, want daarin ligt de sleutel voor succes.
HRT ontzorgt de ondernemer door financieel-administratieve
vraagstukken in de breedste zin van het woord te stroomlijnen.
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