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HRwijzer
  
geeft toegang tot: HRwijzer

  
HRwijzer all-in

 
   Onderwerpen
• Beoordelen 

• Flexibel werk & uitzendkrachten 

• Leidinggeven, motiveren & coachen 

• Opleiden & Trainen 

• Vakantie & Verlof 

• Vast werk: contracten en afspraken 

• Werving & Selectie 

• Ziekte & Verzuim 

• Dossieropbouw 

   Checklists 

   FAQ’s 

   Infographics 

   Voorbeeld sjabloondocumenten 

   Praktijkvoorbeelden 

   Inspirerende video’s 

     Per maand (excl. BTW, maandelijks opzegbaar) € 29,-

HRwijzer

Alle HR experts op één plek
Jouw persoonlijke online HR-adviseur.
HRwijzer helpt jou om je personeelsvraagstukken op te lossen. In deze online tool log je op elk tijdstip 
van de dag in om snel het juiste antwoord te krijgen op je personeelsvragen. Zelfs over de nieuwste 
onderwerpen zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) lees je alle relevante informatie helder en 
begrijpelijk uitgelegd. Je kunt inloggen via de desktop, laptop, smartphone of tablet en beschikt dus 
altijd over je eigen HR-expert.

Uw voordelen op een rijtje:
ü	Alle benodigde personeelgerelateerde informatie 

in één tool. 

ü	24 uur per dag toegankelijk vanaf elk online 
device.

ü	Helder en begrijpelijk geformuleerd zonder 
vakjargon.

ü	HRwijzer bespaart tijd en onzekerheid.

ü	Betrouwbaar, actueel en direct toepasbaar.

ü	Jouw eigen HR-expert dag en nacht bij de hand.

Al onze HR-kennis nu gebundeld!

Kijk voor nog meer voorbeelden op de volgende pagina ->>
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HRwijzer

Alle HR-expertise bij de hand

Alle HR-expertise in je broekzak

Klik hier

 voor 

GRATIS 

14 dagen 

demo

info@maatwerkHRM.nl

HRwijzer is een betrouwbare databank die door een deskundige redactie wordt voorzien van alle relevante en 
actuele informatie over het werken met personeel, speciaal gericht op het MKB. 
Tientalle experts delen hun kennis én ervaring op prettig leesbare en toegankelijke wijze. 

Door de intelligente zoekfunctie en heldere indeling op onderwerp kom je meteen bij de kern van de zaak.

 
Elk van onze partners kan je desgewenst toelichting of advies geven bij specifieke vraagstukken. 

Stuur nu een e-mail naar info@maatwerkhrm.nl voor een afspraak of demonstratie.
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