
Iedere ondernemer weet hoe belangrijk gemotiveerd personeel is. Maar bij de zorg voor personeel

krijg je te maken met veel verschillende disciplines. Als MKB-ondernemer is het bijna onmogelijk om al

deze kennis zelf in huis te hebben. Het kost veel tijd om alle veranderingen in de wet- en regelgeving

bij te houden en om uitvoering te geven aan goed werkgeverschap.

Een HR adviseur van Auren helpt je graag met advies en hands on uitvoering geven aan personeels-

vraagstukken. 

werving en selectie van personeel; 

functioneren/disfunctioneren;

ontslagbegeleiding; 

coördineren van ziekteverzuimtrajecten en het verminderen van ongewenst verzuim;

wat staat er in de CAO;

nieuwe regelgeving rondom flexibele arbeidscontracten;

update personeelshandboek; 

personeelsdossiers opzetten of opschonen;

digitaliseren van HR-processen.
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Herken je dit?: 

"Ik loop vast met een van mijn medewerkers.”

     “Het personeelshandboek moet opgesteld worden.”

                    “Er moet nog een vacature op korte termijn worden ingevuld.”

HR-advies voor de ondernemer

Kortom: Kennis en tijd tekort voor goed werkgeverschap?

Bij Auren huur je                                                                                                                                           

in. Dat kan op  vrijwel  elk  gewenst  moment  en

voor elke gewenste periode. Je huurt HR-advies in

op abonnementsbasis,  bijvoorbeeld  voor  5 uur

per maand gedurende  6 of 12  maanden, of op

projectbasis. 

HR-advies op afroep 

                           precies de gewenste expertise 

1

Is jouw bedrijf te klein voor een eigen HR-adviseur

of heb je als HRM-er tijdelijk extra ondersteuning

of expertise nodig dan is HRM-advies op afroep

een prima oplossing. 

Maar ook met een eenmalig HR-vraagstuk kun je

altijd terecht voor advies. Zo heb je als het ware

jouw eigen afdeling personeelszaken op afroep

beschikbaar.

 Denk hierbij o.a. aan: 



Mogen wij jou ontzorgen in je hr-vraagstukken? 

Neem dan vandaag nog contact op met HR Services, via     033-422 58 88

of       hrservices@auren.nl

"Ester van de Pijpekamp heeft als HR-adviseur van Auren ons bijna een jaar ondersteund op HR gebied.

Zo heeft zij o.a. geholpen bij het doorvoeren van een aantal aanpassingen en vernieuwingen in onze

arbeidsvoorwaarden, welke gevoelig lagen bij het personeel.

Daarnaast heeft zij een aantal complexe ziekteverzuimsituaties begeleid. Ester ontdekte daarbij dat het

UWV fouten had gemaakt. Zij maakte hiertegen bezwaar en dit heeft er toe geleid dat onze organisatie

uiteindelijk duizenden euro’s heeft terug ontvangen van het UWV."

"Ik heb Ester als iemand ervaren die de juiste balans heeft tussen het behartigen van het zakelijke

belang en empathie voor de medewerker(s)."

HBO-opleiding Personeel & Arbeid vormt de basis

ruim 20 jaar werkervaring opgebouwd binnen het HR

vak

4,5 jaar HR- ervaring in de Cateringbranche en 8 jaar in

de Bouw- en Infra sector

Binnen mijn vakgebied ligt mijn focus op het afstemmen

van de menskracht op de korte, middellange en lange

termijndoelstellingen van de organisatie. Ik ben sterk in

het verbinden van medewerkers en partijen en het

coachen- adviseren van het lijnmanagement. Afgaand

op de feedback die ik van directie en collega’s heb

ontvangen, word ik gewaardeerd om de kennis en

kunde die ik meebreng in combinatie met een

enthousiaste en positieve levenshouding.

Onze klant aan het woord: 

Wie is Ester, HR adviseur bij Auren: 
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