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PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl!
PersoneelCompleet is een unieke landelijke

Zorg Compleet

arbeidsbemiddeling

“Nieuwe

Zorg Compleet is een specialistisch intermedi-

Stijl” waarbij aan elke klantaanvraag invulling

air die werkzaam is op het gebied van Zorg &

wordt gegeven middels een innovatieve, mod-

Welzijn. Wij plaatsen met succes Professionals

erne en persoonlijke benadering. Wij werken

binnen o.a. ziekenhuizen, thuiszorgorganisat-

met een groot landelijk netwerk van gespeciali-

ies, revalidatiecentra, psychiatrie, woonzorg-

seerde en ervaren Werving & Selectie Manag-

centra, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlen-

ers.

ing, penitentiaire instellingen, huisarts- en

onderneming

tandartspraktijken.

PersoneelCompleet Label
Wij bemiddelen professionals voor tijdelijke en
vaste functies binnen 3 segmenten, welke zijn
ondergebracht onder de unieke Personeel-

Financieel Compleet

Compleet labels;
- ICT Compleet

Financieel Compleet is gespecialiseerd in het

- Zorg Compleet

leveren

- Financieel Compleet

binnen de segmenten Accounting, Verzekerin-

van

hoogwaardige

professionals

gen, Hypotheken, Pensioenen & Actuariaat,

ICT Compleet

Makelaardij & Vastgoed en Bancair. Wij zetten

ICT Compleet kan in principe vrijwel alle ICT

hoogopgeleide specialisten in die zich graag

specialisten

professionals

verder ontwikkelen en op vindingrijke wijze

onderscheiden zich met name door de profes-

voordelen creëren voor opdrachtgevers. Dit

sionaliteit en kwaliteit van zijn medewerkers,

zijn enerzijds ervaren financieel deskundigen

een grote flexibiliteit en een snelle responstijd

met een omvangrijk CV en anderzijds innova-

in combinatie met zeer scherpe prijzen. Met

tieve jonge specialisten die graag de nieuwste

gespecialiseerde ICT professionals bieden wij

kennis in de praktijk willen brengen. Hierdoor

kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op elk

zijn onze professionals snel inzetbaar.

leveren.

Onze

niveau. Ook voor uw organisatie hebben wij de
juiste match.

PersoneelCompleet onderscheid zich, doordat
wij vanuit onze portefeuille elke functie binnen
de labels kunnen leveren. Ook ondersteund
PersoneelCompleet

in

kantoor

personeel

(Kantoor Compleet) en overige functies in
verschillende andere branches.
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De Werving & Selectie Managers

Kortom: PersoneelCompleet is synoniem voor

De PersoneelCompleet labels worden verte-

een compleet aanbod van de juiste profes-

genwoordigd door gespecialiseerde en ervaren

sional, een uitdagende baan of een freelance

Werving & Selectie Managers van hoog niveau.

opdracht.

Elke label heeft zijn eigen Werving & Selectie
Manager, die gespecialiseerd is in zijn/haar

Freelancer

regio en op de hoogte is van de laatste ontwik-

Als freelancer heb je

kelingen op de lokale arbeidsmarkt. Middels

ondernemen. Je bepaald voor jezelf, voor wie

een innovatieve, moderne en professionele

je werkt, wat je werktijden zijn en wat je betaald

werkwijze door gekwalificeerde Werving &

wilt krijgen. Hierdoor blijf je van de optimale

Selectie Managers, streven wij ernaar om de

vrijheid van ondernemen genieten.

optimale vrijheid van

juiste professional op de juiste plek te krijgen.
Onze Filosofie
Het geheim achter ons succes is eigenlijk heel
eenvoudig: onze persoonlijke aanpak! Onze
Werving & Selectie Managers zijn gedreven,
ervaren en specialist op het gebied van Personeel & Arbeid. Het zijn waardevolle sleutelfiguren binnen onze organisatie, die voor uitdagingen durven te gaan en alles er aan doen om
uw doelstellingen te verwezenlijken. Zij zijn
resultaatgericht, transparant, enthousiast en
hebben een no-nonsense mentaliteit.
Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde in

Wanneer je een topfreelancer of ZZP ‘er bent

onze filosofie, het stelt onze Werving & Selectie

en het lastig vindt om te acquireren of daar

Managers in staat om elke opdracht succesvol

simpelweg geen tijd voor hebt. Dan kan Perso-

te voltooien. Wij lopen net dat ene stapje

neelCompleet en haar Werving & Selectie

harder richting de oplossing.

Managers deze taken voor je waarnemen. Bovendien helpen we je met het maken van de

Daarnaast

staat

persoonlijke

ontwikkeling

juiste keuzes. Freelancers en ZZP’ers kunnen

centraal binnen PersoneelCompleet. Onze

rekenen op een optimale ondersteuning in

Werving & Selectie Managers streven ernaar

advies, project- en teambegeleiding. Boven-

om de beste te zijn in hun vakgebied. Person-

dien bieden we alle administratieve onderste-

eelCompleet streeft dit na door te investeren in

uning en zorg voor wettelijke verplichtingen.

opleiding en training.
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PersoneelCompleet Freelance Service
Dankzij de freelance service van PersoneelCompleet is het mogelijk om zorgeloos te freelancen voor verschillende opdrachtgevers. U
heeft volledige vrijheid in uw werkzaamheden,
de hoogte van het tarief en de keuze voor
opdrachtgevers.
Wij verschillen ten opzichte van anderen omdat
wij er alles aan doen om uw doelstelling te
verwezenlijken. Met onze persoonlijke aanpak
binnen onze nieuwe stijl bieden wij de volgende
diensten aan:

Overeenkomst

Uitzenden

Project detachering

Detachering

Payrollen

arbeidsovereenkomst

projectovereenkomst

arbeidsovereenkomst

payroll

bepaalde tijd

overeenkomst

met uitzendbeding
Vergoeding

salaris

tarief

salaris

salaris

Verzekering

ziektewet/WIA

niet verzekerd

keuze:

ziektewet/WIA

pensioen (STIPP)

ziektewet/WIA

aansprakelijkheids-

pensioen (STIP)

verzekering

aansprakelijkheids
verzekering

PersoneelCompleet biedt optimale begeleiding en ondersteuning door onze persoonlijke aanpak.
Wij helpen met:
• Kvk inschrijving

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering

• VAR inschrijving

• Zorg verzekering

• Aansprakelijkheidsverzekering

• Pensioenverzekering
• *Factoring (*onder voorwaarden)

voor bedrijven (AVB)
• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
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Voordelen

Zekerheid

Wij verzorgen en stellen u voor aan potentiële

PersoneelCompleet biedt garantie voor profes-

opdrachtgevers.

sionele en financiële betrouwbaarheid. Wij zijn

•

Vooraf zijn de personele kosten bekend,

in het bezit van en/ of aangesloten bij;

zodat je daar rekening mee kunt houden in
•

•

je tarief.

NBBU screening: De garantie voor vakkundig-

Vast tarief en ontvangt periodiek één factuur.

heid en betrouwbaarheid.

Hierdoor een zeer nauwkeurige inzage in

PersoneelCompleet heeft als doel om de part-

jouw totale salaris- en personeelskosten.

ners waarmee zij zaken doen zoveel mogelijk

Minder administratieve rompslomp doordat

voor financiële aansprakelijkheid te waarbor-

wij de facturatie van uw gewerkte uren naar

gen. Mede daardoor is PersoneelCompleet

uw opdrachtgever regelen.

aangesloten bij een van de grootste brancheorganisaties

binnen

de

Flexmarkt:

NBBU

Interesse? Neem eens contact met ons op voor

(Nederlandse Bond van Bemiddelings- en

een kennismaking.

Uitzendondernemingen). Het lidmaatschap van
deze brancheorganisatie houdt de waarborging

PersoneelCompleet Diensten

in van degelijkheid en betrouwbaarheid. Een

De dienstverlening van PersoneelCompleet

jaarlijkse screening vindt plaats bij alle leden

bestaat uit Uitzenden, Detacheren, Deta-vast,

van de NBBU.

Werving & Selectie en Payroll. Met deze diensten biedt PersoneelCompleet oplossingen

Veiligheid Certificaat Uitzendondernemingen

voor werkgevers en professionals op de Neder-

(VCU): Veiligheidscertificaat uitzendonderne-

landse arbeidsmarkt.

mingen.
In een risicovolle werkomgeving is veiligheid

Intranet: Persoonlijke pagina

van groot belang. De Werving & Selectie Man-

Met uw gebruikersnaam en persoonlijke inlog-

agers van PersoneelCompleet zijn VCU-

code heeft u exclusieve toegang tot het intranet

gecertificeerd. Daar doen we overigens heel

van PersoneelCompleet. Naast het laatste

gewoon over, maar het betekent wel dat we

nieuws kunt u ook informatie vinden over

duidelijk toegevoegde waarde leveren aan (het

bijvoorbeeld onze doelgroepen, diensten en

imago van) bedrijven die met verhoogd risico of

werkwijze.

in een risicovolle omgeving werken.

Daarnaast

heeft

u

uw

eigen

persoonlijke pagina waar alle belangrijke
gegevens worden bewaard.
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Jij als freelancer hebt hierdoor de zekerheid dat

PersoneelCompleet wordt jaarlijks minimaal 2

PersoneelCompleet

keer per jaar gecontroleerd door een onafhan-

altijd

volgens

de

voorschriften werkt: veilig en gezond dus.

kelijk audit bureau. Het doel van deze norm is

Daarnaast kunnen we jou, indien gewenst,

het risico voor opdrachtgevers op verhaal en

adviseren over eventuele risico’s op de werk-

boetes van de Belastingdienst en andere over-

plek en kunnen we maatregelen aandragen

heidsinstanties te beperken. De opdrachtgever

waardoor

is dus beter beschermd tegen fraude, illegaliteit

ongevallen

kunnen

worden

voorkomen. Ook kunnen we jou helpen bij de

en financiële aansprakelijkheid.

verstrekking van de juiste persoonlijke besch-

Op alle onderdelen voldoet PersoneelCom-

ermingsmiddelen.

pleet aan de gestelde eisen en dat betekent,
dat wij zijn opgenomen in het Register van de

SNA keurmerk NEN-4400: Je bent beschermd
tegen

fraude,

illegaliteit

en

Stichting Normering Arbeid (SNA).

financiële
Voor meer informatie:

aansprakelijkheid.
Het keurmerk van de Stichting Normering

Bezoek onze website personeelcompleet.nl

Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzen-

en bel een van onze Werving & Selectie Man-

dondernemingen en (onder)aannemers van

agers (verschillende vestigingen) voor een

werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN

vrijblijvende afspraak!

4400-1, Dé Norm van de Stichting Normering
Hoofdkantoor

Arbeid.

Adres
Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn

Westwaarts 46
2711 AC Zoetermeer

beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te

Telefoon

079-3229702

weten:

E-mail

info@personeelcompleet.nl

•

Website

www.personeelcompleet.nl

De identificatie van de onderneming;

•

De aangifte en afdracht van verschuldigde

•

Loonbetaling niet in strijd met de Wet mini-

•

Het uitvoeren van identiteitscontrole en

loonheffingen en omzetbelasting;
mumloon en minimum vakantiebijslag;
controle op het gerechtigd zijn tot het
verrichten van arbeid in Nederland;

•

Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en
doorlenen of uitbesteden van werk.
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