Interim HR services
“Mijn medewerker HR gaat met zwangerschapsverlof.”
“Mijn bedrijf heeft onvoldoende expertise op het gebied van HR en salarissen.”
“Mijn vaste HR adviseur wil 3 maanden op onbetaald verlof.”
Zijn dit problemen waar u als ondernemer vaak tegenaan loopt? Bent u toe aan professionele
ondersteuning? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Tijdelijke HR ondersteuning
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig op uw HR-afdeling? Bijvoorbeeld bij vervanging van
een zieke medewerker, door seizoensgebonden drukte of door een complex project waar u
complementaire expertise voor nodig heeft?
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 adviseren niet alleen, maar kunnen ook (tijdelijk) vervangen.

Referentie
”HRT heeft ons op meerdere vlakken op een zeer prettige manier ondersteuning geboden. Zowel op financieel vlak als HR hebben
zij zich geprofileerd als een waardige sparringspartner. Het online HR- en salarissysteem waarmee HRT werkt helpt ons op een
efficiënte manier onze personeelsadministratie en het proces rondom de verloning goed te laten verlopen.”
Kelly Heijligenberg (HR Manager)
foodora (Amsterdam, 700 medewerkers)
foodora is een succesvolle start-up die wereldwijd actief is en is gespecialiseerd in de bezorging
van gerechten van restaurants die zelf geen bezorgservice hebben. Alle bestellingen worden per
fiets bezorgd.
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Interim HR services

e-HRM software gebruiken
Maakt u gebruik van HR-software of wilt u hiermee starten? Wij hebben consultants in huis die uw e-HRM software kunnen
implementeren. Ook voor uitvoerende werkzaamheden, zoals controles, recruitment, analyses en het bijhouden van de
salarisadministratie kan worden neergelegd bij onze medewerkers. De werkzaamheden kunnen periodiek bij u op kantoor worden
gedaan of op afstand.

Een greep uit onze specialisaties:
Payrolling
HR management
Salarisadministratie
Recruitment
Rapportages
Verandermanagement
Projectmanagement
Planning
Prestatie optimalisering
Juridische zaken
Opleidingsmanagement
Beleidsbepaling

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

Eindhoven
Beemdstraat 38
5652 AB Eindhoven
+31 (0)40 – 844 99 00
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