WIJ ONDERSTEUNEN U

Je creëert, inspireert, maakt. Werken geeft energie en leidt tot succes.
Werken vinden we bij Euro Planit zó fascinerend, dat we er ons werk van hebben
gemaakt.
Wij werken graag voor u. Euro Planit weet dat werken soms best lastig kan zijn. De goede
mensen op de juiste plek, voldoende mensen op het juiste tijdstip. Voorbeelden van
essentiële vragen waar je het liefst vandaag een oplossing voor wilt.
Het team van Euro Planit staat voor u klaar. Al bijna vijftien jaar ontzorgen wij kleine
bedrijven, middelgrote bedrijven en multinationals in vrijwel alle branches. Steeds meer
werkgevers, waaronder overheden en semi-overheden, ontdekken het gemak van onze
werkwijze. Euro Planit denkt met u mee en biedt altijd de juiste oplossing.
Euro Planit is zeker niet de grootste. Wij zijn wel slagvaardig, betrouwbaar, en creatief.
Euro Planit werkt aan het realiseren van uw doelen. Dat doen we graag, dat doen we
snel en dat doen we goed.
Wij houden van werk!

WIJ HOUDEN VAN WERK

DE JUISTE
KRACHT OP
DE JUISTE PLEK
OP HET JUISTE
TIJDSTIP

Bent u op zoek naar technisch personeel
of juist iemand voor de administratie?
Laag of juist hoog geschoold?
Wij hebben de beste mensen voor elke job.
Werving en selectie is een belangrijk
onderdeel van ons brede dienstenpakket.
Maar... wij doen veel meer. Euro Planit biedt
complete oplossingen voor al uw HR-vraagstukken.
Payrolling, outplacement, re-integratie,
executive search, ﬂexplacement?
Euro Planit biedt de oplossing.
Euro Planit ontzorgt.

HET MOET ANDERS, HET MOET BETER
Het moet anders, het moet beter. Als je dat werkelijk vindt, moet je niet stil blijven zitten,
maar in actie komen. De verfrissende aanpak van Euro Planit is een doorslaand succes.
De combinatie van de persoonlijke aandacht, het meedenken en helpen zoeken naar de
juiste oplossing, het brede dienstenpakket en de creativiteit zet Euro Planit in korte tijd
op de kaart. Dé reden waarom Euro Planit blijft groeien.
Het geheim van het succes is om voorop te blijven lopen, toonaangevend te zijn. Dat
kan alleen door te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Vroegtijdig kansen signaleren en
vooral benutten, inspelen op de vele kansen die de markt biedt.
Euro Planit is uitgegroeid tot een betrouwbare en solide partner met meerdere vestigingen
en een breed internationaal netwerk. Sparren, meedenken en resultaatgericht werken
aan oplossingen onderscheidt Euro Planit van andere concerns. Vakmensen voor vrijwel
alle typen werk zijn direct inzetbaar.
Euro Planit is aangesloten bij de branche-organisatie ABU, de Algemene Bond
Uitzendondernemingen. Dat geeft u de zekerheid dat u niet voor vervelende
verrassingen komt te staan. Niet voor niks kiezen steeds meer bedrijven en overheden
voor de dienstverlening van Euro Planit.

ONDERNEMEN
IS EEN
SPANNEND
VAK

Ondernemen is een spannend vak.
Soms heeft u de wind mee, soms ook tegen.
Euro Planit staat er altijd voor u.
Wij ondersteunen u met ons brede
internationale netwerk en gedegen
marktkennis. Euro Planit is specialist in de
techniek, bouw, logistiek, maakindustrie, food
en administratieve dienstverlening.
Al deze waardevolle kennis en ervaring delen
wij graag met u. Wij creëren kansen,
zodat u succesvol kunt ondernemen.

ZOVEEL MOGELIJKHEDEN: ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING
Geen bedrijf is hetzelfde. Dat beseﬀen wij heel goed. Daarom bieden wij ook geen
standaardwerk. Euro Planit bekijkt elke situatie vanuit alle mogelijke invalshoeken.
Euro Planit denkt met u mee en zoekt samen met u de gewenste oplossing. U zult
ondersteboven zijn van het scala aan mogelijkheden dat Euro Planit u biedt.
DETACHERING: DUURZAME OPLOSSING BIJ TIJDELIJKE PROJECTEN
Heeft u een tijdelijk project waar u een specialist op wilt zetten? Zonder dat u hem of
haar in dienst hoeft te nemen? Dan lost Euro Planit dit duurzaam en ﬂexibel voor u op
met gemotiveerde en goed opgeleide interimmers. Zo proﬁteert u van de continuïteit
van een vaste medewerker en de ﬂexibiliteit van een uitzendkracht!
FLEXPLACEMENT: DOORLENEN PERSONEEL TIJDENS DALPERIODES
Heeft u wel eens te maken met dalperiodes waardoor u tijdelijk een overschot aan
personeel heeft? En wilt u op zulke momenten uw personeelskosten verlagen? Dan is
Flexplacement van Euro Planit de ideale oplossing. Wij nemen uw overtollig personeel
voor een afgesproken periode ‘over’ en plaatsen deze mensen tijdelijk bij een andere
organisatie, zodat ze hier aan de slag kunnen.
WERVING & SELECTIE: DE ZEKERHEID VAN EEN VASTE MEDEWERKER
Bent u op zoek naar een vaste medewerker? En wilt u hem of haar direct zekerheid
bieden? Laat die man of vrouw dan werven & selecteren door Euro Planit. Op basis
van uw wensen zoeken wij uw ideale werknemer. Pas als u vindt dat we die gevonden
hebben, betaalt u de vooraf afgesproken vergoeding. En anders kost het u niets!

WAAR WIJ GOED IN ZIJN
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