Hoe goed de planning ook geregeld is, soms heeft een
bedrijf door pieken of uitval behoefte aan extra personeel.
Mensen van het type “niet zeuren, maar aanpakken”.
Wij regelen graag die extra handen voor u.

Even voorstellen

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Wij zijn Laudam Detachering BV, al sinds 2000

Als professionele organisatie zijn wij VCU en

gespecialiseerd in de bemiddeling van Poolse

NEN4400-1 gecertificeerd, ingeschreven in het

arbeidskrachten. Onze medewerkers zijn dagelijks

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

werkzaam in diverse sectoren, zoals: productie,

Uit ervaring weten wij dat een planning zich niet

metaal, logistiek, voedingsmiddelen en de verpak-

altijd beperkt tot standaard kantoortijden.

kingsindustrie.

Daarom zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week

Flexibele capaciteit zonder

De voordelen van een
samenwerking met Laudam:

register van de Stichting Normering Arbeid (SNA)

Persoonlijke aandacht voor zowel onze klanten als

en bij de Kamer van Koophandel.

onze uitzendkrachten is kenmerkend voor onze
organisatie. Iedere klant heeft een vaste account-

bereikbaar. Zowel voor onze klanten als voor onze

manager die wekelijks contact heeft om de voort-

medewerkers.

gang van het werk te bespreken. Zo kunnen wij snel
inspelen op uw behoefte.

contractverplichtingen of minimale urenafname
Personeelstekort komt meestal plotseling en onge-

Onze werkwijze

legen. Wij bieden u snel een passende oplossing.

In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid

Onze slogan luidt niet voor niets, “hét merk voor

bestand uitzendkrachten opgebouwd. Mensen die

flexibel werk”. Of het nu gaat om 1, 10 of meer

al geruime tijd voor ons werken en waarvan wij

medewerkers voor 4 uur per dag of 40 uur per week,

precies weten over welke vaardigheden zij beschik-

wij staan voor u klaar. En als uw planning van dag

ken. Mocht de geschikte kandidaat niet voorhanden

tot dag varieert dan schakelen wij gewoon met u

zijn, dan wordt via ons werving- en selectiekantoor

altijd voldoende capaciteit, zelfs als de planning van dag tot dag wijzigt
geen contractverplichtingen of minimale urenafname
geen arbeidsrisico’s, u betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren
kostenbesparing door het efficiënt inzetten van personeel

mee, zowel vooruit als achteruit. Ook op tijden die

in Polen een selectie gemaakt. Onze uitzendkrach-

moeilijk invulbaar zijn zoals avonden, weekenden

ten worden op de eerste werkdag, als het gewenst

en feestdagen.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

is, door één van onze vaste kantoormedewerkers

voldoende capaciteit zonder daarbij vast te zitten

begeleid. Zodat zij precies weten wat er van hen

aan contracten of minimale urenafname.

wordt verwacht. Van een taalbarrière is nauwelijks
sprake: veel van onze uitzendkrachten spreken
naast hun moedertaal Engels en/of Duits. Ook
vertalingen van werkinstructies, veiligheids- en
hygiëneregels kunnen wij voor u verzorgen.

Uitzenden is maatwerk, geen opdracht is
hetzelfde. Daarom leren wij graag uw bedrijf
kennen om op een goede manier uw personeelswensen in kaart te brengen

geen tijdrovende werving- en selectieprocedures, geen personeels- en salarisadministratie

Zo bent u altijd verzekerd van

Persoonlijk en betrokken

Onze medewerkers zijn van onschatbare waarde
Wij hebben respect voor onze medewerkers en handelen daar ook naar. Tijdens hun verblijf in Nederland wonen zij in goed onderhouden woonhuizen.
Om de reistijd te beperken worden onze medewerkers dichtbij de werklocatie gehuisvest. Afhankelijk
van de situatie hebben zij de beschikking over een
personenauto of worden ze met één van onze
bussen van en naar hun werk gebracht. Al onze

indien gewenst vertaling van werkinstructies
wij zijn NEN4400-1 en VCU gecertificeerd en hanteren de ABU-CAO

medewerkers zijn collectief verzekerd voor ziektekosten. Tevens begeleiden wij hen bij artsbezoeken,
vertalingen van brieven of bij het aanvragen van
een BSN.
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