Uitzenden

SelectiePunt Uitzenden
We werken graag voor u
SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en
kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Het integrale dienstenpakket
bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en payrollen. Strategische
PersoneelsPlanning van SelectiePunt laat zich prima samenvatten in een voor werknemers,
werkgevers of zzp'er aantrekkelijke definitie: De juiste mens op de juiste plaats in iedere
werkvorm.

Focus op franchise
SelectiePunt is een franchiseorganisatie met een sterk groeiend aantal vestigingen door heel
Nederland. Alle SelectiePunt vestigingen worden gerund door zelfstandige franchise
ondernemers. Dat maakt ons bijzonder. Onze vestigingsleiders zijn zeer ervaren ondernemers die
elke dag opnieuw voor ondernemers en werkzoekenden concreet handen en voeten geven aan
onze visie op Strategische PersoneelsPlanning. Eén van hun sterke punten? Hun kennis van de
lokale markt en/of hun onderscheidende specialistische kennis. Volgens het principe van ‘local for
local’ brengen zij in hun eigen verzorgingsgebied vraag en aanbod naadloos bij elkaar, op basis
van Strategische PersoneelsPlanning.

Samen op weg naar een maximaal resultaat
We werken hard, met veel plezier en commitment om voor u het maximale resultaat te behalen.
Dit verklaart ons motto: ”We werken graag voor u”…..En dat merkt u! Eveneens werken wij
nauw samen met diverse opleidingscentra. Hiermee leveren wij vanuit ons concept van
Strategische PersoneelsPlanning ook een concrete bijdrage aan een betere instroom van uw
toekomstige collega’s.

Uitzenden
Om goed in te kunnen spelen op steeds snellere veranderingen in uw markt is het van belang om
een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u sneller en
efficiënter inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Ook kunnen uitzendkrachten ingezet
worden om vast personeel te vervangen bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof. Een
andere reden om met een uitzendkracht te werken kan zijn dat u bijvoorbeeld eerst ervaring met
iemand wilt opdoen voordat u hem of haar een contract aanbiedt.
SelectiePunt speelt daarbij graag een rol door snel, goed tijdelijk personeel te leveren. Vanuit een
maximale betrokkenheid bij uw organisatie en onze uitzendkrachten, door referentiechecks en
door een grondige instructie voordat de werkzaamheden aanvangen zijn onze uitzendkrachten
gemotiveerd en weten ze precies wat er van ze verwacht wordt.









Uw voordelen op een rij:
Werken met SelectiePunt uitzendkrachten is ideaal als u uw personeelsbestand en -kosten
optimaal flexibel wilt houden en minder arbeidsrechtelijke risico’s wilt lopen. Maar ook als u:
Snel tijdelijke of seizoens pieken moet opvangen.
Snel vast personeel moet vervangen i.v.m. vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof.
Geen extra personeel op de payroll wilt hebben.
Iemand langer dan twee maanden wilt beoordelen voordat u hem of haar in vaste dienst aanneemt.
Streeft naar tijdbesparing, gemak en een hogere kwaliteit en daarom de operationele zaken
rondom uitzendkrachten wilt uitbesteden. SelectiePunt zoekt, selecteert en levert werknemers en
neemt alle plichten als werkgever uit handen.
Kosten wilt besparen; onze uitzendkrachten hebben een hoge productiviteit, u betaalt alleen de
gewerkte uren en u heeft geen hoge kosten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Niet alleen uw Senior Adviseurs zijn van onderscheidende kwaliteit. De backoffice ten behoeve
van het uitzenden (inclusief juridisch werkgeverschap van de uitzendkrachten) wordt verzorgd
door de specialisten van de backoffice van SelectiePunt.
Lid van de brancheverenigingen ABU en NBBU en gecertificeerd volgens NEN 4400-1 van de
Stichting Normering Arbeid. Hiervoor vindt een periodieke screening plaats, een waarborg voor
de juiste afdrachten, sociale lasten, loonbelasting, liquiditeit en solvabiliteit. Zo zijn uw
uitzendkrachten en u er zeker van dat salarisbetalingen en facturatie vlekkeloos verlopen.

Contact
Inspireert deze brochure u tot vragen? Wilt u meer weten als werkgever, werknemer of ZZP’er?
Of wilt u zelf franchisenemer worden van SelectiePunt? Neemt u dan gerust contact op met een
vestiging bij u in de buurt, telefonisch met ons hoofdkantoor 085 2020199 of per mail
info@selectiepunt.nl
Niet voor niets luidt ons uitnodigende motto: we werken graag voor u.

