DIRECT

Payrolling

MAKKELIJKER
ONDERNEMEN

Flexibiliteit, gemak en zekerheid
dat uw personeel in goede handen is

Uw voordelen:
•

Geen werkgeversrisico’s meer

•

Betalen per gewerkt uur

•

Flexibele arbeidscontracten mogelijk

•

Geen tijd kwijt aan de personeelsadministratie

•

Alle zaken regelt u 24 uur per dag online

•

Administratie gereduceerd tot één factuur

•

Deskundige helpdesk

Wie zijn wij
betrokkenheid

DIRECT Payrolling is een professionele organisatie,
gespecialiseerd

in

payrolling

en

contractbeheer.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer grote
betrokkenheid bij onze klanten.
Dankzij onze ervaring binnen het vakgebied, hebben we
alle processen efficiënt en zorgvuldig ingericht. Hiermee
bieden we u 100% zekerheid dat uw personeel in goede
handen is. Het is dan ook onze missie om een kwalitatieve
dienst te realiseren, die een toegevoegde waarde vormt
voor uw onderneming.

Wat is Payrolling
payrolling

Bij payrolling nemen wij het juridisch werkgeverschap
over

van

de

medewerkers

opdrachtgever.
die

door

de

Het

gaat

hierbij

opdrachtgever

zelf

om
zijn

geworven en geselecteerd. Deze medewerkers worden
vervolgens door Direct Payrolling aangenomen.
De opdrachtgever loopt hierdoor geen werkgeversrisico’s
meer bij arbeidsongeschiktheid en betaalt alleen voor
de gewerkte uren.   Tevens wordt de opdrachtgever
verlost van alle administratieve rompslomp. Payrolling
is dan ook een administratieve constructie, waarbij het
personeel exclusief voor de opdrachtgever blijft werken.
De opdrachtgever blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor
de dagelijkse aansturing van de medewerkers.

24 uur per dag online toegang tot uw gegevens
24 uur

Via ons webportaal kunt u de gewerkte uren online aan DIRECT Payrolling doorgeven.
U heeft altijd toegang tot de gegevens van uw medewerkers en kunt in uw eigen online omgeving de
loonadministratie volgen.
Ook intermediairs bieden we online back office systemen op maat.

Starten met Payrolling
•

Vul samen met uw medewerker het inschrijfformulier in.

•

Direct Payrolling maakt een arbeidsovereenkomst voor de medewerker aan.
Wij verzorgen alle arbeidsrechtelijke procedures.
Wij melden uw medewerker aan bij de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds.
U geeft de gewerkte uren van de medewerker aan ons door.
Wij verzorgen de verloning van uw medewerker.
Juridisch werkgeverschap besteedt u uit en ligt bij DIRECT Payrolling.

Betrouwbaar
deskundig

DIRECT Payrolling maakt onderdeel uit van DIRECT Servicegroep en is hierdoor een stabiele
organisatie met een grote financiële draagkracht. Direct Payrolling biedt uw medewerkers goede
collectieve arbeidsvoorwaarden. Omdat onze CAO specifiek gericht is op payrolling, biedt deze
een optimale invulling voor uw bedrijf en uw medewerkers. Tevens werken wij samen met
diverse partners op het gebied van verzekeringen, financiering, reïntegratie en outplacement.
U kunt dan ook op ons rekenen als een betrouwbare en deskundige partner voor uw onderneming.

DIRECT

Payrolling

Over DIRECT Payrolling
voordeel

DIRECT

Payrolling

is

een professionele organisatie

Meer informatie:
BEL: 026 - 372 45 20

gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Onze
werkwijze kenmerkt zich door zeer grote betrokkenheid
bij onze klanten en heldere communicatie. Door onze
jarenlange ervaring hebben wij alle processen efficiënt
en zorgvuldig ingericht.
Onze organisatie is NEN 4400 gecertificeerd en hanteert
de NBBU-CAO.
DIRECT Payrolling maakt onderdeel uit van DIRECT
Service Groep, dat naast payrolling onder andere
telefoonservice, telemarketing en incassodiensten biedt.
Werken met DIRECT Payrolling biedt u flexibiliteit en de
zekerheid dat uw personeel in goede handen is
www.directpayrolling.nl
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