Klant referentie abflexkracht payroll

Frans Kamp van USE Poultry Tech:

‘Flexibiliteit is belangrijk, met Payrolling kan dat’
USE Poultry Tech is toonaangevend leverancier van gebruikte pluimvee en
vleesverwerkende machines en doet zaken wereldwijd. USE Poultry Tech is
opgericht in 1984 en gevestigd in Hillegom in een enorm pand dat voorheen dienst
deed als bloembollenopslag. Het pand is opgedeeld in een technische werkplaats,
een kantoorgedeelte en een grote opslagloods.
Tijdelijke medewerkers
Frans Kamp van USE Poultry Tech (Finance & Control) vertelt; ‘We werken met techniek
hier en hebben een groep technische medewerkers in dienst die daarvoor verantwoordelijk
is. Zij werken aan het reviseren van gebruikte machines en aan de ontwikkeling van nieuwe
machines die we onder eigen label op de markt brengen. Zo zijn we bezig met de
ontwikkeling van een eigen poultry inpakmachine. Frans vertelt verder: ‘Op het moment dat
er een grote order binnen komt hebben we niet altijd voldoende technische medewerkers
om het werk aan te kunnen. We zorgen dan dat er een aantal tijdelijke medewerkers
bijspringen. Dat zijn veelal medewerkers die we al kennen. We hebben een contact in
Hongarije en via hem komen er regelmatig tijdelijke Hongaarse technische medewerkers
onze kant op. We werven en selecteren de medewerkers dus zelf.’
Flexibiliteit en kostenreductie
Frans vervolgt: ‘Het is voor ons ideaal om deze tijdelijke medewerkers via Payrolling te
verlonen. De medewerkers komen tijdelijk in dienst bij abflexkracht payroll en
abflexkracht payroll verzorgt vervolgens de verloning, uitbetaling, afdrachten etc., zo
lopen wij geen risico. Abflexkracht kan gebruik maken van de ABU cao en daardoor veel
flexibeler contracteren en dat vergroot voor ons de flexibiliteit en kostenreductie.’
Eigen contactpersoon en webportal
‘Ik vind het prettig werken met abflexkracht payroll.’ zegt Frans. ‘Ik heb bij
abflexkracht een vast contactpersoon waarvan ik weet dat ik hem altijd kan bellen voor
advies of uitleg aangaande payrolling. Ook het werken met de digitale webportal vind ik
prettig. Ik voer o.a. de gewerkte uren in via de webportal die vervolgens door abflexkracht
payroll direct worden verwerkt.’
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