Wie is Allright
Allright uitzendburo is opgericht in 1998 als zelfstandig uitzendburo door Sietse Bruinenberg. Het
Allright team heeft inmiddels meer dan 65 jaar uitzend ervaring in huis.
Alle branches
Wij bemiddelen tussen bedrijven en werkzoekende voor invulling van tijdelijke en vaste banen.
Allright is actief in alle branches en kan ingeschakeld worden voor functies op gebied van administratie, commercie, ICT, logistiek en techniek van ongeschoold tot universitair werk- en denkniveau.
Wij zijn sterk in de regio maar ook landelijk en zelfs in het buitenland kunnen wij voor u aan de slag.
Diensten
Naast het uitzenden, payrollen, detacheren, werving & selectie en replacement kunnen wij u ook adviseren
bij HR vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan conflict bemiddeling, scholing, persoonlijke profiel analyse
werknemers, specifieke taakanalyses vacatures, toetsing Wet werk en zekerheid, collegiale in- en uitleen,
bemiddeling zzp’ers, inzetten buitenlandse vakkrachten, begeleiding bij functionerings- en beoordelingsgesprekken en uitbesteding back office. Tot slot zijn wij ondernemers en kunnen van gedachte wisselen als
sparring partner bijvoorbeeld over voorfinanciering van personeel, assisteren bij acquisitie en strategie
uitstippelen. Kortom afhankelijk van uw behoefte kunnen wij op maat invulling bieden.
Doel
Langdurig tevreden klanten zowel werkgevers als werknemers.
Zekerheden
• Deskundig advies
• Werken volgens VCU protocollen
• Beschikking over een g-rekening
• Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten) geregistreerd
• Werken volgens de richtlijnen de ABU en NEN 4400-1
• Maandelijks bewijs van goed betalingsgedrag van de belastingdienst
Waarom Allright
• No Nonsens
• Snel en flexibel
• Deskundig advies
• Mensenwerk op maat
• Regionale bekendheid
• Zelfstandig en onafhankelijk
• Korte lijnen binnen de organisatie
• Betrokken bij uw behoefte en wensen
• Duidelijke afspraken, heldere offertes
• Als ondernemer begrijp je mede-ondernemers
Voordelen
• 24 - uurs service
• No cure - no pay
• Geen raamcontracten
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Op al onze overeenkomsten, (potentiële) uitzendingen en correspondentie zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene
Bond Uitzendondernemingen (ABU), gedeponeerd ter griffie bij de Rechtbank Amsterdam aktenummer 167/2005 dd 21oktober 2005. De algemene leveringsvoorwaarden staan op onze website:
www.allright.nl en liggen ter inzage op kantoor. Op verzoek worden de leveringsvoorwaarden gratis verstrekt.
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