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

BureauDoet Projecten
WIJ NEMEN U HET PROJECT UIT HANDEN
Binnen elk bedrijf liggen er wel projecten ‘op de plank’ die men graag wil uitvoe-

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.

ren, maar die wachten op momenten dat het rustig is en er tijd voor vrijgemaakt
kan worden. Een mooie gedachte, maar de praktijk is vaak anders. Want die rustige momenten zijn vaak op één hand te tellen. Als ze al te tellen zijn.

Vaak kunnen deze projecten actief bijdragen aan de bedrijfsvoering. Als ze van die
plank afkomen. En hoe langer ze daar liggen, des te meer wordt er tegenop gezien.

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

Het gaat daarbij vaak om projecten waarvoor de expertise ontbreekt of in mindere

ADVIES

mate aanwezig is. Als er dan ook nog een deadline door andere partijen – bijvoorbeeld

ONDERSTEUNING

wetgeving – wordt opgelegd slaat de paniek toe. BureauDoet helpt u graag bij het

TRAININGEN

oppakken en uitvoeren van dit soort projecten. We hebben groot team van mensen

PROJECTEN

met verschillende expertises beschikbaar.

STRIPPENKAART

BureauDoet Projecten
voor het MKB
V O O R H E T A C T I V E R E N VA N U W P R O J E C T

BureauDoet houdt van ‘doen’. Dat betekent dat projecten door ons actief worden
opgepakt, met een duidelijke planning en afspraken over de invulling van het
project. U kunt ons team van deskundigen inzetten bij projecten op verschillende
vakgebieden, zoals bijvoorbeeld:
•

HR-projecten

•

Communicatie (intern/extern)

•

Marketing projecten

•

(Her)Bouwen van een website

•

Sociale Media projecten

•

En nog veel meer

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

