HR-DIENSTVERLENING
Je personeelszaken uitbesteed
Je personeelszaken goed op orde houden is erg belangrijk, maar kost veel tijd en energie. Wij nemen jou graag
deze taak uit handen. Onze dienstverlening bieden wij aan op basis van abonnementen die je zelf kunt
samenstellen. Uit verschillende modules maken wij een abonnement op maat, dat aansluit op jouw specifieke
wensen en hulpvragen. De kosten van je abonnement zijn gebaseerd op het aantal werknemers in jouw praktijk,
zodat je nooit teveel betaalt.

Modules
VERZUIM

Wij nemen je werk uit handen

Wij stellen het verplichte plan van aanpak op, verzorgen dossieropbouw en waarborgen contacten
met werknemers en instanties. Natuurlijk zorgen wij er ook voor dat jij voldoet aan alle wettelijke
plichten die rusten op jou als werkgever van een (langdurig) zieke werknemer.

HR-ADVIES

Laagdrempelig en altijd bereikbaar

Heb je behoefte aan adequaat telefonisch advies op basis van onze kennis over de huidige wet- en
regelgeving? Of wil je juist pragmatische tips en handvatten bij personele vraagstukken? Wij zijn elke
dag bereikbaar per e-mail, telefoon of WhatsApp.

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Papierwerk uitbesteed

De arbeidsovereenkomst, verplichte wijzigingen en aanzeggingen en alle correspondentie met jouw
werknemers nemen wij jou uit handen.

ONTSLAG EN DISFUNCTIONEREN

Soepel en snel

Wij kennen de wederzijdse verplichtingen gedurende een dienstverband en geven je daarover advies op
maat. Wij helpen je bij bijvoorbeeld een verbetertraject. Begeleiding bij een ontslag verzorgen wij ook,
tot en met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Soepel en snel.

STEL JE EIGEN ABONNEMENT SAMEN

T: 035 - 69 59 501
E: info@dcprofs.nl
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FUNCTIONEREN EN ONTWIKKELING Haal het beste uit je team
We hebben verschillende tools in huis om de productiviteit, het werkplezier en de ontwikkeling van jouw
medewerkers te optimaliseren. Jouw praktijk presteert het beste met gelukkige en goed ontwikkelde
medewerkers. Haal het beste uit je team.

SUCCESVOL SAMENWERKEN Knelpunten opgelost
Ben je veel tijd kwijt aan gedoe in het team en levert dit jou veel stress op? Bekijk ons overzicht van
workshops, begeleiding en interventies om het werkplezier met elkaar te optimaliseren.

Werkwijze
Jouw hulpvraag bespreken we in een gratis en vrijblijvend gesprek. Je kiest zelf uit welke modules jouw
abonnement wordt opgebouwd. Wij maken een offerte op basis van je gekozen modules, waarbij de tarieven zijn
gebaseerd op het aantal werknemers in jouw praktijk.
Naast de ondersteuning in abonnementsvorm, werken wij ook op basis van uurtarief. Ons uurtarief bedraagt
€ 97,50 per uur excl. btw. Wij kunnen je ook helpen bij een individuele casus, in het geval van langdurig verzuim,
disfunctioneren, conflict en ontslag.

HR-advies bij Dental Care Professionals
Onze HR-adviseurs zijn ervaren in het omgaan met verschillende praktijken en diverse personele vraagstukken.
Wij dragen graag zorg voor jouw personeelstaken, zodat jij je kunt richten op de aandacht voor je patiënten.
Dental Care Professionals is sinds 2007 actief in de mondzorg met werving en selectie, praktijkbemiddeling en
personeelsadvies. Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke en betrokken benadering en een
professionele werkwijze. Zodat jij op een prettige manier goed geholpen wordt.

Dental Care Professionals verbindt, ontzorgt en denkt met je mee.

T: 035 - 69 59 501
E: info@dcprofs.nl
www.dentalcareprofessionals.nl

