
Binnen het kader van uitzendarbeid kunt u via WER-

KERS op een makkelijke manier de selectieprocedu-

re voor uw vacature laten lopen of uw loonadminis-

tratie uitbesteden.

Werving en selectie kan gebeuren binnen het ka-

der van uitzendarbeid (motief instroom), waarbij de 

kandidaat vaste medewerker gedurende een perio-

de als uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld. 

Maar u kan bij ons ook terecht in uw zoektocht naar 

medewerkers, die u onmiddellijk zelf vast wenst aan 

te werven.

Voor uw concrete vraag bieden we een oplossing op 
maat, waarbij we op voorhand afspreken via welke 

kanalen wordt geadverteerd en gezocht, hoe de se-

lectieprocedure zal verlopen en wat de kostprijs zal 

zijn van onze dienstverlening.

Binnen het aanbod van HR-services is het ook moge-

lijk om testen af te nemen bij (potentiële) werkne-

mers. Hiervoor werken wij samen met de Belgische 

fi rma Cebir - Centre for Basic Interactive Research.

Ook kunt u bij ons ook terecht voor payrolling. Hier-

bij nemen wij de volledige administratie over van 

de door u geselecteerde tijdelijke medewerkers. Wij 

zorgen voor een oplossing op maat, of het nu gaat 

over één of meerdere medewerkers.

In geval van payrolling blijft de administratie (zeer) 

beperkt tot het doorgeven van de administratieve 

gegevens van de uitzendkracht, het doorgeven van 

een week- of dagplanning en het doorsturen van de 

gepresteerde uren.

Payrolling is de ideale formule voor bedrijven die de 

loonadministratie van hun tijdelijk personeel willen 

overlaten aan specialisten en hierdoor meer tijd vrij 

krijgen voor hun kerntaken. Bovendien is het een 

eenvoudige manier om nieuwe medewerkers op 

een snelle en vrijblijvende wijze bij u aan het werk 

te zetten.
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HOOFDKANTOOR LEUVEN 016 28 64 64 info@werkers.be 

KANTOOR ROESELARE 051 21 26 34 roeselare@werkers.be

KANTOOR LOCHRISTI 09 355 38 65 lochristi@werkers.be

KANTOOR LIER 03 491 81 00 lier@werkers.be

WWW.WERKERS .BE

0
1

4
1

2
2

014122_Productfiches_HRservices.indd   1 24/01/18   15:54


		2018-01-24T16:03:47+0100
	Preflight Ticket Signature




