Payrolling | Uitzenden | Detacheren
| Werving & Selectie |

Forum Personeel is een lokaal uitzendbureau
in Nijverdal. Wij bieden onze diensten aan op
het gebiedt van: Payrolling; Uitzenden;
Detacheren; Werving & Selectie binnen
alle sectoren van de arbeidsmarkt.

Payrolling

Werkgevers

Bij bedrijven is de loonadministratie
een veel voorkomend probleem.
Hierbij kan worden gedacht aan
verzekeringen, wetgevingen,
pensioen, verloningen etc. Dé
oplossing voor al uw problemen is
PAYROLLING. Wat houdt payrolling
voor u in? Waar moet u aan denken
bij de term payroll? Hierbij werft
en selecteert u zelf uw personeel,
maar neemt Forum Personeel in
Overijssel ze in dienst. Payroll is een
uitstekende optie voor wie zelf de
selectie van personeel in handen wil
houden, maar niet zit te wachten
op vast personeel. Ideaal voor u als
mkb’er, u blijft flexibel. Of u nou een
kapper, schildersbedrijf, camping,
horecabedrijf, dienstverlenende
organisatie of iets anders runt...
payroll biedt uitkomst.

Forum Personeel is van alle markten
thuis. Als uitzendbureau bemiddelen
wij in verschillende takken van de
arbeidsmarkt. Elk bedrijf heeft wensen
die passen bij de vacature. Graag gaan wij
met u aan tafel om samen een geschikt
profiel samen te stellen. Vervolgens
zullen wij de kandidaten uitnodigen
voor een gesprek. Na een grondige
selectie, laten wij een select aantal
sollicitanten bij u op gesprek komen.
Tijdens de gehele sollicitatie procedure
wordt u op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen. Wanneer u opzoek
bent naar de geschikte kandidaat voor
de vacature in uw bedrijf, laat het team
van Forum Personeel voor u de taken uit
handen nemen. Dankzij onze
jarenlange ervaring, netwerken, en
specialisme weten wij voor u de
juiste kandidaat te vinden.

Werkzoekende

Wanneer u als werkzoekende
graag snel weer aan de slag wilt
ben je bij Forum Personeel aan
het juiste adres. Forum Personeel
heeft een groot netwerk
opgebouwd en heeft een ruime
en brede kennis van
verschillende branches. Wij
kijken echter verder dan
alleen het uitzenden.
Onze aanpak hierin is uniek
binnen de uitzendbranche!
Nieuwsgierig naar de
mogelijkheden?
Zit er niet direct een passende
vacature voor u bij? Stuur dan
een open sollicitatie. Zodra er een
match is nemen wij direct contact
met u op. Schrijft u zich dan
direct in op onze website of
op de vestiging.

Benieuwd wat Forum Personeel voor u kan betekenen?
Of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.
U kunt ook een afspraak maken, wij komen graag bij u langs!
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