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

BureauDoet Werving & Selectie
V O O R E E N P R A K T I S C H E U P D AT E VA N U W K E N N I S

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.

Ook medewerkers die al jaren werkzaam zijn in bedrijf of organisatie moeten
regelmatig bijgepraat worden over specifieke onderwerpen. Wanneer dat personeelsvraagstukken betreft dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Dat doen we
in verschillende vormen: training, één-op-één overdracht of snelle, praktische
presentaties. Basis is echter altijd: wat past bij uw organisatie en mensen?

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

Onze trainingen en presentaties bieden meer dan alleen een inhoudelijke bijscholing.

ADVIES

Ze zorgen er ook voor dat uw team - of het voltallige personeel - meegenomen wordt

ONDERSTEUNING

in veranderingen of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personele vraagstukken.
Vooral de persoonlijke aandacht die kan worden gegeven bij een training is van grote
waarde. Mede door direct in te kunnen spelen op reacties van de deelnemers, blijken
onze trainingen effectief te zijn.

BureauDoet Werving & Selectie

voor het MKB

V O O R E E N P R A K T I S C H E U P D AT E VA N U W K E N N I S

TRAININGEN
PROJECTEN
STRIPPENKAART

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

Wij geven trainingen over onder andere de volgende onderwerpen:
•

Verzuim

•

Exitgesprekken voeren

•

Beleidswijzigingen

•

Voeren van functionerings- &

•

Sollicitatiegesprekken
voeren

beoordelingsgesprekken
•

Personeelsdossiers actualiseren

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

