In-House HR

“Eén van mijn medewerkers is al zes weken ziek. Hoe kan ik haar op de juiste manier begeleiden?”
“De personeelsdossiers van mijn medewerkers zijn niet compleet. Hoe krijg ik dit op orde?”
“Mijn bedrijf heeft onvoldoende expertise in huis op het gebied van HR en salarissen.”
Zijn dit problemen waar u als ondernemer vaak tegenaan loopt? Bent u toe aan professionele ondersteuning? Onze adviseurs
staan voor u klaar!
Personeelszaken en -beheer zijn essentieel voor tevredenheid op de werkvloer. Er zijn veel complexe vragen waar u als ondernemer
mee te maken krijgt als u met personeel werkt. Wilt u de volledige HR, personeels-, wervings- en salariswerkzaamheden uit
handen genomen zien worden?

Professionaliteit en schaalbaarheid
HRT Business Professionals heeft een breed team van specialisten die
inzetbaar zijn voor de meest uiteenlopende opdrachten, zowel op technisch,
administratief, uitvoerend als beleidsmatig vlak.
Onze professionals kunnen bij u op kantoor deze werkzaamheden oppakken,
maar ook op afstand. Bij elke ontwikkeling in uw organisatie, bijvoorbeeld
bij groei of onverwachte mindere tijden, kunt u als ondernemer uw HR
afdeling afstemmen op uw wensen met behoud van de kwaliteit waar u
garant voor wil staan.
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Referentie
”impegno en HRT werken nu 6 jaar samen, met HRT voorheen in een beperkte rol. Sinds juli 2015 is de betrokkenheid sterk
vergroot. HRT is nu In-House verantwoordelijk voor alle HR-werkzaamheden bij impegno; administratieve zaken zoals recrutering
en salarisverwerking, maar ook advisering bij bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Altijd naar tevredenheid.
Door een heldere rolverdeling en meetbare resultaatafspraken is dit uitgegroeid tot een succesvolle samenwerking. HRT draagt
alle HR- en salarisverantwoordelijkheden, daarmee impegno ontlastend. Door HRT kunnen we ons meer bezig houden met ons
product; zorg!
HR-collega’s zijn bij HRT in dienst en zitten fysiek bij impegno op kantoor. Steeds dezelfde vertrouwde gezichten. Dit versterkt
het teamgevoel en de benodigde specifieke kennis over impegno en de zorg. De kosten zijn niet hoger vergeleken met een HRafdeling die bij impegno in dienst is. Onze HR-afdeling is nu veel minder kwetsbaar, omdat HRT tientallen professionals heeft
(bij de andere klanten) die de meest cruciale zaken kunnen opvangen in geval van calamiteiten. De risico’s zijn daarmee beter
geborgd dan voorheen. Ook kan HRT meer carrièreperspectief bieden aan ambitieuze HR-collega’s; impegno zal altijd het centrale
ondersteunende kantoor zeer klein houden om de overhead te verlagen. Al met al heeft impegno een flinke stap vooruit gemaakt!
Ik kan de In-House oplossing van HRT aan iedere onderneming aanraden. Klein of groot.”

Paul Hulst (algemeen directeur)
impegno (Den Haag, 350 medewerkers)
impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische
problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit
te vallen. impegno werkt ambulant en biedt individuele begeleiding en
behandeling, groepsbehandeling en gezinsondersteuning.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
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.

HRT Business Professionals
www.hrtbusiness.nl
info@hrtbusiness.nl
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