HR Interim Management &
Advies | Tijdelijke HR-oplossingen
Ja! HRM Specialisten kent verschillende oplossingen om u te voorzien in
tijdelijke (extra) capaciteit voor uw HR afdeling			
info@jahrm.nl
www.jahrm.nl

Detachering
(Senior) Consultants van
Ja! HRM Specialisten
De consultants van Ja! HRM
Specialisten zijn experts in hun
vakgebied en beschikken over
ruime ervaring in diverse branches
en specialismen. Zij staan garant
voor een persoonlijke benadering
en groot commitment.

indicatie duur/omvang

Inhuur zelfstandige
Interimmer (zzp-er) uit
het netwerk
Ja! HRM Specialisten
Ja! HRM Specialisten beschikt
over een groot netwerk aan
zelfstandige HR-professionals en
kent de interimmers persoonlijk.
Wij stellen snel die interimmer
aan u voor die het best bij uw
organisatie en vraagstuk past.
Inclusief de gehele administratieve afhandeling, risicomanagement,
referentiecheck e.d.

Payrolling
Kandidaat uit netwerk
Ja! HRM Specialisten
U heeft een afgebakende klus
met weinig afbreukrisico, slechts
tijdelijk extra HR kracht nodig
en/of een beperkt budget.
Ja! HRM specialisten levert
kundige HR-uitzendkrachten.
ABU/NBBU gecertificeerd.

circa 0-24+ maanden
4-40 u/wk

circa 1-24+ maanden
16-40 u/wk

circa 0-6 maanden
8-40 u/wk”

Scherp tarief, professioneel,
betrokken en vertrouwd.

Een snelle totaaloplossing voor
(de duur van) uw HR-opdracht.

Maximale vrijheid en flexibiliteit
tegen een minimaal tarief.

HR interim management
- aansturing van uw HR-project of -afdeling
HR advies, b.v. op het gebied van:
- ontwikkelen / invoeren HR-beleid
- strategische personeelsplanning
- duurzame inzetbaarheid
- HR analytics
Organisatieadvies
- cultuurveranderingen
- reorganisatietrajecten
- procesoptimalisatie
Specialisten binnen het HR-domein, zoals:
- recruiter / rpo
- HRD/MD-adviseur
- Reorganisatie specialist
- arbeidsjurist
Tijdelijke allround HR-functies, bijv tbv:
-zwangerschapsvervanging
- overbrugging tijdens W&S-traject
- langdurige arbeidsongeschiktheid

optioneel
(afhankelijk van de duur en de
aard van de opdracht)

P&O-oplossingen voor het MKB, zoals:
- een “vaste” HR-adviseur (enkele uren per week)
- een HR-adviseur op oproepbasis
- HR-vraagbaak (telefonisch)
- HR-quickscan

optioneel
(afhankelijk van de duur en de
aard van de opdracht)

Operationele HR-taken/functie, zoals:
- HR administratie
- junior HR-adviseur (eventueel met
begeleiding vanuit Ja! HRM)
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