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

BureauDoet Ondersteuning
V O O R D I E M O M E N T E N D AT H E T N O D I G I S
Onderbezetting door verlof of verzuim komt in ieder bedrijf voor. En de voort-

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.

gang in het bedrijf moet dan natuurlijk niet in gevaar komen. Heeft u een (tijdelijk) tekort in uw organisatie? BureauDoet kan dan passende medewerkers
inzetten in uw bedrijf. Dat is fijn voor de voortgang van de zaken. En fijn voor
de medewerker die even afwezig is, want die kan bij terugkomst weer fris aan de
slag en hoeft niet eerst de achterstand weg te werken.

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

Wat voor ons geldt, geldt ook voor onze medewerkers: ook zij hebben een praktische

ADVIES

benadering van alles dat met personeelszaken te maken heeft. Geen moeilijke taak,

ONDERSTEUNING

geen dikke rapporten maar ‘met de voeten in de klei’ zoals wij dat zeggen. En onze

TRAININGEN

medewerkers zijn vaak direct inzetbaar. Geen enkele reden om het werk niet door te

PROJECTEN

laten gaan!

BureauDoet Ondersteuning

voor het MKB

TIJDELIJKE KRACHTEN VOOR PERSONEELSMANAGEMENT

BureauDoet biedt ondersteuning voor een aantal functies die te maken hebben met
personeelsmanagement:
•

Manager Personeelszaken

•

Medewerker Personeelszaken

•

Projectondersteuner Personeelszaken

•

Ondersteuner Personeelszaken

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.
Met dat team is BureauDoet in staat
projecten praktisch uit te voeren
voor verschillende opdrachtgevers.
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

