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

BureauDoet geeft advies!
O P G E B I E D E N WA A R U N I E T I N T H U I S B E N T
Heeft u wel behoefte aan personeelsadvies maar is uw bedrijf (net) niet groot

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.

genoeg voor een personeelsafdeling? Een bekend probleem. Want hoe los je
dan de vraagstukken op die te maken hebben met goed, praktisch personeelsmanagement? BureauDoet kan u op die momenten ondersteunen met advies.

Binnen de vaste kaders van de bedrijfsvoering weet iedereen in de organisatie vaak
precies welke rol zij hebben en hoe te handelen. Maar wat doet u met vraagstukken

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

waar u niet in thuis bent? Kiest u voor de eenvoudige oplossing (we doen het zoals

ADVIES

altijd en gaan daarna verder met die onderdelen van het werk die we kennen en

ONDERSTEUNING

beheersen) of wilt u liever de juiste oplossing voor de lange termijn? In het laatste

TRAININGEN

geval kunnen wij u ondersteunen.

PROJECTEN
STRIPPENKAART

Actief personeelsadvies
voor het MKB

VOOR PERSONEELSADVIES VOOR KORTE OF LANGE TERMIJN

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

Wij zorgen voor een praktisch, op maat gemaakt advies aan de hand waarvan u de

kracht achter een team van professionals.

komende tijd uw bedrijf kunt sturen. Onze basis ligt op het gebied van personeels-

Met dat team is BureauDoet in staat

management. U kunt daarom bij ons terecht voor beleidsadvies, algemeen advies

projecten praktisch uit te voeren

op het gebied van personeelsmanagement en voor verzuimondersteuning.

voor verschillende opdrachtgevers.

Alles om duidelijke lijnen uit te zetten voor nu en in de toekomst.

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

