WIJ voor U.
Indien gewenst verhuren wij u zeer flexibele volledig ingerichte kantoorruimten en
spreekkamers en bieden wij u een receptie-, secretariaats- en vertaalservice aan. U en
uw medewerkers kunnen bij ons aan een taalcursus deelnemen.
Spreek ons gewoon aan, ons tweetalig team informeert u graag!
info@heisterborg-international.de
+49 (0) 59 03 / 96 89 0 0
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grenzeloos ADVISEREND.
Uw personeelsbureau in Duitsland

Heisterborg INternational –

EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMING

uw personeelsbureau in Duitsland

HEEFT COMPETENTE EN TOEGEWIJD
PERSONEEL NODIG.

Duitsland biedt Nederlandse onderne-

soneel meestal essentieel. Wij ondersteu-

mingen nog steeds een grote en aan-

nen u bij het vinden van goed personeel

trekkelijke markt. Om deze optimaal te

voor uw onderneming.

kunnen bedienen is lokaal gevestigd per-

Goed personeel vinden. Aantrekkelijke

land aan. Geheel naar uw behoefte kun-

banen bieden. Personeel houden. De lo-

nen wij u en uw personeel het werk bij

pende personeelstaken beheersen.

individuele of omvangrijke taken in het

Wat in het eigen land al een uitdaging

totale personeelsbestand verlichten. Zo

is, wordt in het buurland nog complexer.

kunt u zich dan op uw kernactiviteiten

Heisterborg International biedt u de ser-

concentreren.

vice van een personeelsbureau in Duits-

Wij ondersteunen u bijvoorbeeld op volgende gebieden:
» Het zoeken van personeel via vacatures in de pers, op het internet of
via personeelsbemiddeling
» Begeleiding bij personeelskeuze en salarisonderhandelingen
Wist u bijvoorbeeld, dat …

» Arbeidscontract
» Personeelsmanagement

… het grootste deel van de middelgrote bedrijven in Duitsland zijn personeel via
vacatures in regionale dagbladen vindt?
… er in Duitsland zeer weinig algemeen verbindende collectieve arbeidsovereen-		
komsten zijn en er daardoor zeer veel via het arbeidscontract geregeld wordt?
… er in Duitsland een proeftijd tot 6 maanden kan worden overeengekomen en dat 		
contracten voor een bepaalde duur als negatief worden gezien?

» Aantrekkelijkheid van de werkzaamheden
»	Loon- en salarisafrekening
» Nettoloon-optimalisering
»	Oudedagsvoorziening
» Reiskostenafrekening
» Arbeidsrechtelijke begeleiding
»	Loon- en sociale verzekeringsonderzoeken

Dit zijn slechts een paar bijzonderheden. Heisterborg International helpt u om uw

» Privégebruik auto, mobiele telefoon, verzekering

weg op de Duitse arbeidsmarkt te vinden.

Enzovoort

