BureauDoet TeGoed
voor het MKB
BUREAUDOET EN HET MKB
BureauDoet is er voor het MKB.
Wij zijn er om u te helpen bij het oplossen

BureauDoetTegoed
SNELLE VRAAGBAAK VOOR PERSONEELSVRAGEN
Werkt u met personeel, dan wordt u geacht op de hoogte te zijn van nieuwe

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

regels en wetten die met personeel te maken hebben. En dat is in een snel
veranderende wereld niet altijd even makkelijk, vooral omdat het werk gewoon
doorgaat. Nu kunt u makkelijk en snel de expertise van BureauDoet inzetten om
uw vragen op het gebied van personeel te beantwoorden.

Niet ieder bedrijf heeft een afdeling personeelszaken waar dit soort vragen gesteld

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

kunnen worden. Met het BureauDoetTegoed heeft u dat wel! Wij geven hulp

ADVIES

op afstand. Het werkt eenvoudig. U koopt vooraf advies in bij BureauDoet: het

ONDERSTEUNING

BureauDoetTegoed. Hiermee kunt u ieder moment van de dag om een helder en

TRAININGEN

praktisch advies vragen. Binnen maximaal 48 uur krijgt u of een van uw medewerkers

PROJECTEN

antwoord op uw vraag.

BureauDoetTegoed
voor het MKB

SNELLE VRAAGBAAK VOOR PERSONEELSVRAGEN

STRIPPENKAART

WIE WIJ ZIJN
BureauDoet wordt geleid door Joyce Leeftink.
Met haar langdurige ervaring in managementen hr-gerelateerde functies is zij de drijvende
kracht achter een team van professionals.

Het BureauDoetTegoed werkt met een digitale strippenkaart. Voor een bedrag van

Met dat team is BureauDoet in staat

€ 250,- krijgt u daarmee 5 x een half uur personeelsadvies. Het BureauDoetTegoed

projecten praktisch uit te voeren

is geldig tot 1 (één) jaar na uitgifte. Eenvoudig, snel en gemakkelijk antwoord

voor verschillende opdrachtgevers.

krijgen op uw vragen. Daar helpen we graag bij.

Praktisch, professioneel en met passie.

BureauDoet staat voor een praktische invulling van uw personeelsvraagstukken. Geen lange trajecten, maar een doelgerichte aanpak met een
concreet en werkbaar resultaat. Dat is de kracht van BureauDoet.

Nieuwsgierig geworden naar wat BureauDoet voor u kan doen?
Kijk op onze site: www.bureaudoet.nl/mkb/
of neem direct contact met ons op.

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

