VANDELANOTTE

HR SOLUTIONS

Meer halen uit uw
menselijk kapitaal

SOCIAL
OPTIMISATIONS

Het uitbouwen van een competitief sociaaljuridisch kader op maat van uw onderneming vormt
een belangrijke sleutel bij het uitbouwen van een succesvolle onderneming. Onze specialisten
adviseren u bij heel wat uiteenlopende sociaaljuridische vraagstukken, denk maar aan het
uitwerken van loonoptimalisaties, het begeleiden van de payroll, het geven van advies bij
ontslag of overname, het opvolgen van de sociale wetgeving en het voorbereiden van de sociale
inspectie. Onze consultants houden hierbij steeds rekening met de bestaande fiscale en sociale
optimalisatiemogelijkheden, zodat u het maximum uit uw personeel kunt halen.

HR MANAGEMENT

Het opbouwen van een duurzaam personeelsbeleid dat uw strategie niet alleen ondersteunt maar
ook versterkt is cruciaal. Naast een doorgedreven organisatorische begeleiding op vlak van visie,
strategie, organisatiestructuur, organisatiecultuur en het uitstippelen van een globaal HR-beleid,
kan ons gespecialiseerd team u ook uitstekend bijstaan in specifieke HR-deeldomeinen. Doorheen
de flow van instroom (zoals werving, selectie en assessments), doorstroom (zoals het evaluatie-,
opleidings- en verloningsbeleid) en uitstroom (zoals het identificeren van de personeelsbehoeften
en outplacement) voorzien onze specialisten u van degelijk en pragmatisch advies waar u
uiteindelijk zelf mee aan de slag kan.

WERVING
EN SELECTIE

CO-SOURCING

Omdat elke medewerker die u aanwerft belangrijk is voor uw organisatie, doet u maar beter een
beroep op een toegewijde en deskundige partner om de zoektocht naar een zo optimaal mogelijke
match tussen kandidaat en werkgever in goede banen te leiden. Dankzij de doorgedreven
expertise van onze werving- en selectiespecialisten en het gebruik van wetenschappelijk
gefundeerde selectietools garanderen wij een kwalitatieve begeleiding en een objectief advies.

Ziet u door het bos de bomen niet meer? Zoekt u een klankbord op vlak van HR-beleid?
Of wenst u uw HR-beleid (deels) uit te besteden, zij het op vlak HR management dan wel op
vlak van de payroll? De specialisten van Vandelanotte HR Solutions werken graag voor u een
gepersonaliseerde aanpak op maat uit.

Als ondernemer weet u beter dan wie dan ook dat uw werknemers het
kloppend hart van uw onderneming vormen. Het voeren van een efficiënt en
doordacht personeelsbeleid is dan ook onmisbaar voor wie het maximum uit

Laat u begeleiden door
ons team van specialisten

zijn human resources wil halen. Vermijd daarom onnodige kopzorgen en klop
aan bij ons team van ervaren specialisten.

•

een dynamisch team, bestaande uit een gevarieerde mix
van HR professionals

Bij het uitbouwen van een succesvolle onderneming speelt HR een cruciale

•

de ideale one-stop-shop voor al wat te maken heeft
met mensen in een organisatie

rol bij het bereiken van uw strategische doeleinden. Van ad hoc-advies tot

•

pragmatisch advies op maat

een projectmatige aanpak of zelfs een doorgedreven ondersteuning ter

•

permanente opvolging van de snel wijzigende Belgische

plaatse, de specialisten van Vandelanotte HR Solutions staan steeds voor u
klaar met advies op maat.

en internationale regelgevingen
•

zowel voor éénmalige opdrachten als voor continu advies
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