ONZE DIENSTEN

SPECIALISTEN
MET EEN 360º VISIE

KENNIS , KUNDE & KWALITEIT

over
ons
PHOCUS, is al decennialang actief op het
gebied van HR & salaris.
PHOCUS helpt je, door middel van doordacht
opgezette diensten en oplossingen, bij het
verbeteren, optimaliseren, continueren en
vereenvoudigen van je HR- &
salarisprocessen.
De professionals van PHOCUS zijn allround en
beschikken over een pragmatische en
resultaatgerichte mentaliteit. Mede dankzij
de partnerships met diverse toonaangevende
softwareleveranciers hebben wij kennis van
de gerenommeerde HR- & salarissystemen.
Wij kennen het HR- & salarisvakgebied, de
specifieke eisen en kenmerken van de sector.
Van zorg, overheid, onderwijs tot en met het
bedrijfsleven.
Al onze consultants zijn ingeschreven bij het
NIRPA. Deze inschrijving waarborgt voor onze
opdrachtgevers dat zij altijd verzekerd zijn
van de juiste en up-to-date kennis.
Met onze diensten en oplossingen helpen wij
HR- & salarisdoelstellingen te realiseren en
waarde te creëren.

"EERST RICHTEN WE
ONS OP DE STUKJES
VAN DE PUZZEL.
DAARNA FOCUSSEN WE
ONS OP HET HELE
PLAATJE"

360º VISIE

Onze professionals
MET DE JUISTE FOCUS
PHOCUS heeft eigen consultants in dienst en heeft een Shared Service Center van
waaruit diverse HR en salaris diensten worden uitgevoerd. Aanvullend zijn er
partnerships afgesloten met diverse toonaangevende leveranciers op gebied van
HR(M) en salaris oplossingen. Onze professionals zijn allround en beschikken over een
praktische en resultaatgerichte mentaliteit. Zij kennen uw vakgebied, de specifieke
eisen en kenmerken van uw sector als geen ander. Zij zijn bekend met applicaties van
bekende leveranciers. Van zorgsector, overheid en onderwijs tot en met het
bedrijfsleven.

IT'S NOT ABOUT THE PEACES, BUT HOW THEY WORK TOGETHER!

PHOCUS

SPECIALISTEN

PHOCUS is de specialist op gebied van HR
en salaris zaken met een 360° visie.

SPECIALISTEN
MET EEN 360º VISIE

Vanuit het middelpunt beloningsbeleid
verzorgen wij continuïteit, kwaliteit op
het gebied van HR en salaris en realiseren
de aansluiting met de financiële
administratie.
Dit doen wij door interim- en
detacheringsdiensten, maar ook door
doelgerichte consultancy en
projectuitvoering.

PHOCUS

KENNIS

voor ieder vraagstuk
een oplossing
VOOR SPECIFIEKE VRAAGSTUKKEN HEBBEN WIJ
PASSENDE OPLOSSINGEN, ZOALS;
Complete uitbesteding van de HR en/of salarisadministratie
Business Proces Outsourcing
HR proces optimalisatie
HR transitie management
HR analytics
Medewerker communicatie
Salaris en beloningsbeleid
HR control
Talent Search

PHOCUS

KUNDE

onze diensten

VOOR SPECIFIEKE VRAAGSTUKKEN HEBBEN WIJ
PASSENDE OPLOSSINGEN, ZOALS;
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Interim: wij leveren de juiste professionals met de juiste kennis, kunde en
competenties.
Consultancy: u krijgt een onafhankelijk en duidelijk advies voor uw HR en salaris
vraagstukken.
Proces specialist: wij zorgen met u voor een focus op HR en salaris processen,
verhogen de efficiency graad door het creëren van duidelijkheid, verbeteringen en
optimalisaties. Maar ook: gedegen implementaties voor uw HR en salaris systemen,
ESS/MSS, workflow, e-HRM, talent management, beloningsproblematiek, etc.
Uitbesteden: u kunt uw HR en salaris administratie uitbesteden met het oog op
kwaliteitsverbeteringen, continuïteit- en kennisborging en voorspelbare kosten.
Talent Search: wij selecteren gegarandeerd de juiste getalenteerde kandidaat.
Producten: wij leveren de beste oplossing voor HRM toepassingen (ook
internationaal), salaris systemen, strategische personeelsplanning, talent
management, budget & scenario, rapportages & analyses, organogrammen,
declaraties en flex benefits, etc.
Regelingen: wij kunnen u ontzorgen door het leveren van kennis rond wet- &
regelgeving.

PHOCUS

KWALITEIT

Alles draait om de
juiste visie
KENNIS, KUNDE EN KWALITEIT IN ÉÉN
DIENSTVERLENER
TALENT SEARCH
De juiste persoon op de juiste plek
speciaal voor HR & Salaris functies.

Een dienstverlener, die
niet alleen uitvoert,
maar ook actief
meedenkt over de
gewenste uitkomst.

UITBESTEDEN HR- EN
SALARISPROCESSEN
Overnemen van de uitvoering en
controle van kennisintensieve en
operationele HR- en salarisprocessen.

We leveren altijd een
passende oplossing.
Een transparante en
fijne manier van
samenwerken.

IMPLEMENTATIE VAN HR- &
SALARISSOFTWARE
Implementatie van HR- en
salarissoftware van toonaangevende
leveranciers.

Er zijn diverse
mogelijkheden om
synergie te behalen.
Indien gewenst is de
dienstverlening snel en
eenvoudig uit te
breiden.

INTERIM & CONSULTANCY
Voor tijdelijke ondersteuning en
vraagstukken op uw HR- of
salarisadministratie
SOFTWARE HR & SALARIS
Moderne en gecertificeerde HR- en
salarisoplossingen voor strategische
en operationele HR- en
salarisprocessen.

We hebben de kennis
en ervaring in huis en
zijn beschikbaar voor
ieder HR- en/of
salarisvraagstuk.

PROCESOPTIMALISATIE
Beschrijven, analyseren en
optimaliseren van HR- en
salarisprocessen.

Je kunt met ons altijd
een vrijblijvend
oriënterend gesprek
plannen.

HR- & SALARISSCAN
Besparen op personeelskosten door
het onderzoeken en analyseren van
de gevoerde HR- en
salarisadministratie

PHOCUS

HR & SALARIS SPECIALISTEN

Zijn er
vragen?
VOEL JE VRIJ OM CONTACT MET ONS
OP TE NEMEN:
+31(0)172 519 900
ADVIES@PHOCUS.NL
OF BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.PHOCUS.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR
NIEUWS EN UPDATES.
#PHOCUS

HOOFDKANTOOR
ELZENLAAN 1B 2481 LZ WOUBRUGGE
VESTIGING
JAN VAN TINBERGENSTRAAT 206 7559 ST HENGELO

