BUREAUDOET EN HET MKB
BureauDoet is er voor het MKB. Wij zijn

BureauDoet lost op!

er om u te helpen bij het oplossen van
personeelsvraagstukken, speciaal daar

D A A R WA A R B I J U T I J D E N K E N N I S O N T B R E E K T
BureauDoet zorgt voor een praktische invulling

werkers beschreven moeten worden. Of in het geval

van personeelsvraagstukken. Geen lange trajecten,

van werving en selectie, hoe vind je de medewerker

maar een doelgerichte aanpak met een concreet en

die past bij de ontwikkelingen van het bedrijf in de

werkbaar resultaat. Dat is de kracht van BureauDoet.

komende jaren?

waar u geen tijd of kennis in huis heeft.
Op die momenten kunt u gebruik maken
van de specialisten van BureauDoet.

Maar er zijn meer vlakken waar we bij kunnen onder-

Arnhem | Winterswijk | Zwolle
info@bureaudoet.nl
www.bureaudoet.nl
Joyce: 06 22461575

De laatste jaren worden wij regelmatig door MKB

steunen. We noemen het verzuimbeleid: wat doe je bij

bedrijven gevraagd te helpen bij het invullen van per-

langdurige ziekte van een medewerker en hoe voer je

ONZE DIENSTEN

soneelsgerelateerde werkzaamheden, waar de kennis

een verzuimgesprek. Wij adviseren op het gebied van

BELEID

niet voor aanwezig is of de tijd ontbreekt. Bijvoorbeeld

personeelsmanagement, we ondersteunen activiteiten

WERVING EN SELECTIE

als het bedrijf groeit en daar alle aandacht naar uitgaat,

van de afdeling personeeelszaken of zetten tijdelijk

maar ondertussen ook de regelingen voor mede-

onze medewerkers bij u in om een goede basis te leg-

praktisch personeelsmanagement
voor het MKB

gewoon doén

IN PROJECTEN

S P E C I A L I S T E N A L S T I J D E L I J K E A A N V U L L I N G VA N U W B E D R I J F

gen voor de toekomst. En heeft u een aantal werkne-

PRAKTISCHE INVULLING

mers die in één keer op de hoogte moeten worden

Praktisch staat bij BureauDoet hoog op de agenda.

gebracht van zaken die met personeelsvraagstukken

Omdat wij weten dat alleen een praktische invulling

te maken hebben? Dan verzorgen wij daarvoor een

van projecten op het gebied van personeelsmanage-

training. Daarbij kijken we altijd naar wat er past bij

ment er voor zorgt dat zij ook daadwerkelijk ingezet

het bedrijf, welke informatie echt nodig is, praktisch

worden in uw bedrijf. Wij zijn allergisch voor zware

inzetbaar is en - vooral - gebruikt gaat worden.

rapporten in formele taal, maar kiezen voor begrijpelijk,
toepasbaar en werkbaar. Kiest u voor praktisch per-

Als laatste kunt u ons inzetten voor het opzetten en uit-

soneelsmanagement, kies dan voor BureauDoet.

voeren van projecten. Bijvoorbeeld voor dat ene project
dat al heel lang op de actielijst staat, maar waar geen
tijd voor vrijgemaakt kan worden, terwijl het wel bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Zie dan BureauDoet

VERZUIM
ADVIES
ONDERSTEUNING
TRAININGEN
PROJECTEN
STRIPPENKAART

WIE WIJ ZIJN
BureauDoet wordt geleid door Joyce
Leeftink. Met haar langdurige ervaring in
hr-gerelateerde en management functies
en haar praktische instelling is zij de
drijvende kracht achter een team van
professionals. Met dat team zijn wij in
staat projecten praktisch uit te voeren

Nieuwsgierig geworden naar wat BureauDoet
voor u kan doen? Kijk op onze site:

als een welkome aanvulling bij de uitvoering van

www.bureaudoet.nl/mkb

uw personeelsmanagement.

of neem direct contact met ons op.

voor verschillende opdrachtgevers.
Praktisch, professioneel
en met passie.

