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SZOLGÁLTATÁSOK
Könyvelés // Bérszámfejtés // Pénzügy

*2018 második negyedéves adatai alapján.

MEGOLDÁSOK

KISZERVEZETT

1. Kiszervezett

2. On-site

A kiszervezett könyvelést és bérszámfejtés szolgáltatásunkat
a saját irodánkban végezzük el jól képzett és tapasztalt
munkatársainkkal. Több évtizedes szakismeretünkkel
minden helyzetre van megoldásunk. Ügyfeleinket NAV, vagy
egyéb hatósági ellenőrzések során is képviseljük, ezzel is
tehermentesítve őket.

Az on-site könyvelés és bérszámfejtés szolgáltatásainkat ügyfeleink
telephelyén és az ő rendszerébe integrálva végezzük el, gondoskodva a
megfelelő erőforrásról. Precíz és felkészült munkatársaink minden felmerülő
problémát gördülékenyen kezelnek. Mint minden szolgáltatásunknál,
ezesetben is teljes felelősséget vállalunk a munkákért.

Azoknak, akiknek fontos,

ON-SITE

hogy ne kelljen erőforrásról gondoskodni,
hogy mi biztosítsuk a megfelelő szoftvereket,
hogy teljes felelősséget vállaljunk a szolgáltatásért,
hogy a bér és munkaügyi adatokat diszkréten kezeljük,
hogy költséghatékonyan szolgáltassunk.

KÖLCSÖNZÉS

KÖZVETÍTÉS

3. Kölcsönzés
A könyvelő/bérszámfejtő kölcsönzés keretei között
ügyfeleink igénye alapján a legmegfelelőbb munkatársat
bocsájtjuk rendelkezésére rövid-, közép-, vagy akár
hosszútávra is. Meglévő munkatársi állományunkat a legjobb
szakemberek képezik. Az egyedi igényekre azonnal reagálva
eredményre jutunk.
Azoknak, akiknek fontos,
a gyors reakcióidő és erőforrás biztosítás,
hogy a munkaerő szolgáltatást rugalmasan vegye igénybe,
hogy szakmailag megfelelő munkaerőt kölcsönözzön,
hogy az elvárásoknak megfelelő, szervezetébe illő
munkatársat kölcsönözzön.

Azoknak, akiknek fontos,
hogy naprakészen végezzük a könyvelést,
hogy ne kelljen erőforrásról gondoskodnia,
hogy a kihelyezett munkatárs szakmai háttértámogatást kapjon,
hogy teljes felelősséget vállaljunk a szolgáltatásért,
hogy ne kelljen a munkatárs képzéséről, fejlesztéséről gondoskodnia,
hogy ne kelljen a helyettesítésről, pótlásról gondoskodnia,
hogy a könyvelő SAP ismerettel rendelkezzen.

4. Közvetítés
A könyvelő/bérszámfejtő közvetítés során segítünk ügyfeleinknek
meghatározni a legmegfelelőbb munkatárs(ak) profilját és ezután
elvégezzük a munkaerő keresését, így a kiválasztási folyamatban is nagy
szerepet vállalunk. Kifejezetten erre a szakterületre specializálódott
tanácsadóink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére.
Azoknak, akiknek fontos,
hogy a megfelelő szakmai feltételek alapján keressük a munkatársat,
hogy aki keresi a munkatársat, az értsen ahhoz a területhez,
hogy előszűrjük a jelölteket,
hogy az új munkatárssal egymásra találjanak,
hogy ideális, a szervezetébe illő munkatársat találjunk.

KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSAINK

ERŐSSÉGEINK

Minőség
Mert nálunk a fókusz a minőségen, nem a mennyiségen van.

MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS

MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉS

Stabilitás

Felkészült

munkaerő-

Az évtizedek alatt kidolgozott stratégiánk

Mert stabil tanácsadói állománnyal dolgozunk.

kölcsönzés során kiemelten figyelünk arra, hogy

alapján segítünk megtalálni ügyfeleink számára

a legjobb eredmény eléréséhez a munkavállalót

a legkiválóbb munkaerőt. Hatékony keresési

kereső és a munkavállaló felet is jól megismerjük.

rendszerünkkel célzottan találjuk meg az

Innováció
Mert folyamatosan fejlesztünk és képzünk.

tanácsadócégként

a

alkalmas munkatársat.

Szakértelem
Mert több, mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk,

Vevőorientáltság
Mert mi értjük mit akar az ügyfelünk.

Megbízhatóság
Mert ránk mindenben számíthatnak partnereink.

DIÁKMUNKA
A WHC Diák Iskolaszövetkezeten keresztül
tudjuk biztosítani a hallgatói jogviszonnyal
rendelkező fiatalok munkavállalását cégénél.
A diákmunka szolgáltatásunkkal a vállalata
jövőjét képző utánpótlását is építheti.

LEGYÜNK PARTNEREK
A SIKERBEN!

