Professioneel HRM advies
binnen handbereik

HRM
Uw personeel bepaalt voor een groot
deel het succes van uw onderneming.
Niet vreemd dus om af en toe te
leunen op wat extra ‘knowhow’ of
ondersteuning.
All4people adviseert en ondersteunt op
een praktische en professionele manier
op het gebied van HRM.
Wij helpen praktisch of strategisch u
bij alle zaken waar u wakker van kunt
liggen. Zoals reorganisatiebegeleiding,
Wet Werk en Zekerheid,
transitievergoedingen, vermindering
ziekteverzuim, re-integratie en
ontslagprocedures.

Abonnement
Wij bieden professioneel en flexibel
HRM | Personeelsadvies en
ondersteuning aan in drie
laagdrempelige abonnementsvormen:
1. Basis
2. Plus
3. Plus+
Zo bent u maandelijks verzekerd van
professionele ondersteuning tegen een
betaalbare prijs.
All4people is er voor u.

Wanneer interessant

Waarom wij

U wilt uw kosten beheersen en
meer spreiden.

Door jarenlange ervaring beschikt
All4people over specifieke HRM
kennis.

Ondervanging van het gemis van
kennis en ervaring op het gebied
van HRM | Personeel & Organisatie
binnen uw bedrijf.

Wij tonen persoonlijke aandacht en
doen wat nodig is zonder onnodige
franje en dure woorden!

De omvang van uw bedrijf is
zodanig dat u eigenlijk wel
expertise nodig heeft maar niet
groot genoeg om een functionaris in
dienst te nemen.

Wat wij beloven dat doen wij, heel
gewoon!
Wij ontzorgen u bij alle HRMthema’s waar u wakker van kunt
liggen.

U wilt uw HRM ondersteuning
uitbesteden en gebruik maken van
deze expertise wanneer het nodig
is.

Interesse

Wat past bij u
Tijdens het intakegesprek en een
HRM-scan schatten wij samen met
u in welk abonnement het beste bij
uw bedrijf past.
Op basis hiervan doen wij een
passend voorstel. U beslist.

Wilt u meer weten neem dan snel
vrijblijvend contact met ons op.
T +31 (0) 6 39 88 42 00
+31 (0) 6 15 16 99 89
+31 (0) 6 54 61 12 15
W www.all4people.nl
E contact@all4people.nl
Hoofdvestiging all4people BV
Meander 251
6825 MC Arnhem

+31(0) 6 44 51 61 03
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Intake en quickscan
Jaarlijkse MKB scan
Nieuwsbrief per kwartaal
Vast aanspreekpunt
Reactiesnelheid 1 werkdag
Helpdesk telefonisch
Helpdesk online
Bedrijfsbezoek per maand
Bedrijfsbezoek per kwartaal
Korting diensten all4people
Uren doorschuiven
Gratis deelname masterclasses

Uren per maand
Prijs per maand

3
€ 255

6
€ 480
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12
€ 924

Zó werkt het
-

WERKT HET.

Abonnement voor de periode van 1 jaar
Facturering maandelĳks
Uren doorschuiven mogelĳk vanaf Plus
Korting op diensten all4people
Maandelĳks overzicht van bestede uren
Bĳ overschrĳding aangepast tarief
Per direct opschalen mogelĳk
Wĳ evalueren voortdurend met u
Opzegtermĳn 1 kalendermaand
Geen stilzwĳgende verlenging
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