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Uitzenden 
en
detacheren

Allworks Personeelsdiensten biedt de expertise en knowhow om vakkundig uw wensen 
op maat in te vullen. Het uitzenden van flexibele arbeidskrachten wordt gekenmerkt door 
maximale flexibiliteit. Allworks beschikt over een groot bestand met geschikte en beschikbare 
kandidaten, waardoor wij u vrijwel direct kennis laten maken met de juiste kandidaat.

Dankzij onze ervaring en kennis van de arbeidsmarkt, goed kunnen luisteren en daadkracht, 
bieden wij de juiste oplossing voor ieder HR-vraagstuk op de arbeidsmarkt. Het inlenen 
van flexmedewerkers op uitzendbasis brengen diverse voordelen voor u mee. Flexibiliteit, 
kostenbesparing, snelheid en gemak.
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Gedegen intake- en voorbereidend gesprek

CV controle aan de hand van eventuele diploma’s

Minimaal één referentie inwinnen

Formele identiteitscontrole

Persoonlijke begeleiding

Woon-werk- vervoermogelijkheden

Duidelijke huisregels

Heldere en effectieve support

De uitblinkers
van het 
AllWorks team
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De kracht 
van 
detacheren

In de snel veranderende maatschappij wilt u snel en adequaat kunnen reageren op  ontwikkelingen. Een ideale 
oplossing hiervoor is het detacheren van medewerkers. Door flexibele arbeid te combineren met de zekerheid van 
een vaste bezetting tijdens een vastgestelde contractperiode zorgt ervoor dat uw werkzaamheden doorgang  kunnen 
blijven vinden. Allworks blijft in die situaties formeel gezien de werkgever en lenen de flexmedewerker voor langere tijd 
aan u uit. U heeft het voordeel van een ‘vaste’, gemotiveerde en betrokken medewerker en de nadelen van een vast 
dienstverband zijn voor onze verantwoording. Wat Allworks voor uw organisatie kan betekenen, vertellen wij u graag!
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Uit de praktijk

Erik de Moor - Directeur Wasserij de Moor

Vanaf het eerste begin van Allworks in 2004 werken wij met hen samen. Dit geeft wel aan dat Allworks voor ons een goede en 
belangrijke partij is voor het leveren flexmedewerkers. Zij reageren snel en selecteren (bijna) de juiste kandidaten voor ons.

In onze branche komt het regelmatig voor dat wij heel snel nieuwe flexmedewerkers nodig hebben. Dan is het fijn dat ons vast 
contactpersoon bij Allworks direct actie onderneemt ook buiten kantoortijden. Daarmee toont het aan dat zij een betrouwbare partner 
zijn die de afspraken na komt. Waarbij je niet misgrijpt en het mooiste is dat de tarieven ook nog eens uiterst scherp zijn!

Daniëlle van Dijk - Delta Reefer Care, Smith-Holland

Inhoudelijke vakkennis en snel, adequaat reageren op 
onze vragen zijn voor ons de belangrijkste kernwaarden 

waarover Allworks beschikt. Onze vaste contactpersonen bij 
Allworks luisteren goed waaraan wij behoefte hebben en waar 
de medewerkers aan moeten voldoen. In bijna alle gevallen 
selecteren zij voor ons de juiste kandidaten en is er een goede 
match.

Het meedenken van Allworks resulteert in continuïteit en 
stabiliteit in ons HR-beleid. Bij voorkomende onvoorziene kosten 
voor de medewerkers ervaren wij in Allworks een betrouwbare 
partner die zich flexibel daarin opstelt. Daarbij hanteren 
zij uiterst scherpe tarieven. Een echte win-win situatie!



6

Ontdek 
Allworks

Allworks Personeelsdiensten is een HRdienstverlener waarbij uw wensen als werkgever centraal 
staan. Als specialist in flexibele arbeid en met de aanwezige kennis en ervaring van de arbeidsmarkt
en haar branches, bieden wij dé oplossing voor uw flexibel personeelsvraagstuk. De kernactiviteiten 
zijn dan ook volledig hierop afgestemd. Dit alles maakt ons tot dé ideale samenwerkingspartner
waarbij u zorgeloos gebruik kunt maken van flexibele arbeidskrachten. 

Allworks Personeelsdiensten is NEN 4400-1 gecertificeerd volgens Dé Norm van Stichting 
Normering Arbeid. Hiermee voldoen wij aan alle eisen voor het toetsen en beoordelen aan 
organisaties die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Daarnaast zijn alle door ons ingezette 
arbeidskrachten ook daadwerkelijk gerechtigd om in Nederland te werken.
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Wij maken
banen

Uitzenden

Detachering

Werving & Selectie

Payrolling

Inhouse services

Europese flexwerkers

ZZP & Freelancers

Onze kernactiviteiten

Marrewijklaan 11
3201 BH Spijkenisse
T 0181 - 698 933

Contact opnemen?

info@all-works.nl

www.all-works.nl

Klik hier en ga 
naar de site

https://goo.gl/maps/tumjEwn7BTK2
mailto:info%40all-works.nl?subject=
https://www.all-works.nl

