Payroll XTRA
Offerte
binnen
4 uur

U richt
zich op het
werven en
selecteren van
uw personeel.

Wij zorgen
voor de rest.
www.payrollxtra.nl

Krapte op de
arbeidsmarkt
Nu de krapte op
de arbeidsmarkt
aanhoudt, komen er
gelukkig weer nieuwe
werknemers in beeld
die in de afgelopen
jaren minder kansen
op een baan hadden.

Richt u zich zelf
op het werven en
selecteren van deze
werkzoekenden? En
wilt u de werknemers
niet op uw eigen
loonlijst?
Dan is Payroll XTRA
van FlexPay een zeer
aantrekkelijke oplossing
voor u.
Naast het overnemen van
alle administratieve lasten
en werkgevers-risico’s, krijgt
u XTRA ondersteuning bij
het te werk stellen van deze
nieuwe werknemers en
kunt u zich daarna helemaal
concentreren op het werk
van uw werknemer(s) binnen
uw bedrijf.

Payroll XTRA kan ingezet worden voor:

✔ 	Werkzoekenden met een uitkering;
✔

Werkzoekenden met een (te) lage opleiding;

✔ 	Werkzoekenden met een beperking;
✔ 	Werkzoekenden met een beperking die vermeld
staan in het zg. Doelgroepregister en vallen onder
de banenafspraak;

✔ 	Werkzoekenden die in aanmerking komen van een
Loonkosten Voordeel en waar een loonwaarde
moet worden bepaald;

✔ 	Werkzoekenden die wellicht door de recessie
schulden hebben;

✔ 	Ouderen (55-plussers);
✔ 	Herintredende vrouwen die weer (parttime) willen
werken;

✔ 	Statushouders.
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U richt zich op het werven
en selecteren van uw
personeel. Als geen ander
kunt u de juiste persoon
voor de juiste functie
vinden. Wilt u vervolgens
geen zorgen hebben over
alle zaken die daaraan als
formeel juridisch werkgever
verbonden zijn? Dan is
Payroll XTRA van FlexPay
een zeer aantrekkelijke
oplossing voor u.

Voor de inlener en
werknemer is er een
kosteloze helpdesk
beschikbaar,
0800-FLEXPAY
(3539729).
Uit jarenlange ervaring is
gebleken dat juist kandidaten
die weer aan het werk gaan
nog vele vragen en wensen
hebben. Zij kunnen die aan
de servicedesk van FlexPay
voorleggen.
Inleners krijgen ondersteuning
en advies op het terrein
van arbeidsrechtelijke
overeenkomsten en HRondersteuning.

Wat biedt Payroll XTRA:
Sinds 1999 jaar een solide en betrouwbare partner in
•	

payrolling;
• Voert de volledige loonadministratie uit;
Neemt alle werkgeversrisico’s van u als werkgever
•	
over, te denken valt aan ziekteverzuim, uitvoer Wet
verbetering Poortwachter, eventuele ontslagprocedures;
	
• Maakt gebruik van een eigen Arbodienst en begeleidt
een zieke medewerker volgens de regels van de Wet
Verbetering Poortwachter;
	
V
• erzorgt de volledige en tijdige uitbetaling van de
werknemers, dit kan op verzoek wekelijks, 4-wekelijks
dan wel maandelijks;
Verzorgt de administratie en reserveringen van o.a.
•	
verlofdagen, vakantiegeld, kort verzuim e.d.;
Is verantwoordelijk voor de pensioenopbouw via de
•	
STIPP (volgens de NBBU-Cao);
Houdt in haar automatiseringssysteem direct zicht op
•	
de voortgang binnen de Flexwet (Wet Flexibiliteit en
Zekerheid) en implementeert eventuele wijzigingen en
aanvullingen direct in het systeem;
	
• Kent een kwaliteitsborging met diverse certificeringen;
Is een aanspreekpunt voor al uw personeelszaken;
•	
	
• Stelt indien gewenst in overleg met u een uitgebreid
pakket additionele arbeidsvoorwaarden voor uw
medewerkers samen;
Is ook interessant vanaf 1 medewerker.
•	

Extra voordelen Payroll XTRA van FlexPay
	Binnen 4 uur ontvangt u een vrijblijvende
offerte via e-mail. Na goedkeuring kan het
dienstverband direct ingaan;
	FlexPay verzorgt de gehele administratieve
documentenstroom met een minimale belasting
voor de inlener;
	FlexPay factureert altijd periodiek achteraf
gebaseerd op de daadwerkelijke salarisbetaling
aan de werknemer;
	Directe overgang naar reguliere
arbeidsovereenkomst is mogelijk zonder kosten;

UWV | Werkgevers

	Opbouw pensioen vanaf 26 weken
dienstverband;
Arbeidsvoorwaarden volgens de NBBU-Cao.

FlexPay BV
FlexPay is sinds 1999 dé specialist op het gebied van
uitzenden, payrollen en detacheren in de Sociale Zekerheid.
Zij faciliteert vanuit haar hoofdkantoor in Kaatsheuvel landelijk
het plaatsen van mensen met een uitkering.
FlexPay beschikt over een team van professionals op
het terrein van uitzenden, payrollen, detacheren, HRondersteuning, subsidies, loon- en personeelsadministratie
en arbeidsrecht.
FlexPay voldoet aan de NEN norm 4400-I, het hoogwaardige
en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat staat voor
zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor ondernemingen
die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Meer weten?

© Uitgave november 2018 • Vormgeving: Studio Done

Neem dan voor een vrijblijvend gesprek of offerte
contact op met Jeroen Timmers van FlexPay,
mobiel 06-52095455 of kantoor 0416-672090.
E-mail: info@flexpay.nl

Modelleur 1
5171 SL Kaatsheuvel
Postbus 33
5170 AA Kaatsheuvel
t. 0416 – 672 090
e. info@flexpay.nl
www.flexpay.nl
www.facebook.com/flexpaybv
www.payrollxtra.nl

