Uw partner in personeel

Een snel antwoord op uw vraag naar personeel
Bent u op zoek naar verpleegkundigen, verzorgenden of helpende? Zoekt u een betrouwbare, deskundige, gekwalificeerde
en zelfstandig opererende zorgverlener? Iemand die u moeiteloos kunt inzetten in een bestaand team?
Heeft u plaats voor ervaren zorgverleners die hun kwaliteit bewezen hebben in tal van instellingen binnen de verpleeg- en
verzorgingshuizen, maar ook in de thuiszorg en andere instellingen?

Direct inzetbaar
Hoe vaak komt het niet voor dat u ondanks uw eigen flex- of invalpool toch nog over onvoldoende personeel beschikt?
Breinbemiddeling biedt een snelle oplossing voor uw personeelstekort.
Met Breinbemiddeling zet u de juiste persoon op de juiste werkplek. Wij bemiddelen voor u:
• snel een zelfstandig zorgverlener uit de regio;
• uitgebreid gescreend op deskundigheid, ervaring en diploma’s;
• direct inzetbaar in uw team tegen een aantrekkelijk tarief per uur waarover u geen belastingen
en premies hoeft te betalen.

Op uw personeelsvraag kunnen wij snel reageren.
Via ons online registratiesysteem zien we direct welke passende zelfstandige zorgverlener voor u beschikbaar is.

Een einde aan uw bezettingsprobleem
• Wilt ook u 24 uur per dag een beroep op ons kunnen doen?
• Wilt ook u besparen op de kosten voor (inval)medewerkers?
• Wilt ook u goedkoper uit zijn dan met een uitzendbureau?
Wij leveren u uiterst snel, tegen lage kosten een gediplomeerde en ervaren zorgverlener die per direct een einde kan maken
aan uw bezettingsprobleem. Laat Breinbemiddeling u dan helpen de juiste persoon op uw werkplek te zetten.

All-in uurtarief
Omdat onze mensen zelfstandige ondernemers zijn in het bezit van de noodzakelijke
diploma’s betaalt u een aantrekkelijk uurtarief. Daarnaast bent u vrijgesteld van b.t.w.
over de uren van de zorgverlener. U bent op die manier aanmerkelijk goedkoper uit
dan met uitzendkrachten. U betaalt uitsluitend b.t.w. over de bureaukosten.

Breinbemiddeling is snel
In een persoonlijk gesprek bespreken we graag onze mogelijkheden en
tarieven met u. Bent u toe aan een reductie van de kosten voor uw tijdelijke
medewerkers, maar wilt u niet besparen op kwaliteit en ervaring? Dan is
Breinbemiddeling uw partner in personeel.
Mail of bel ons voor een afspraak.
Wolfhezerweg 75, 6874 AC Wolfheze • Nederland
Telefoon: 085 877 09 65
Mail: info@breinbemiddeling.nl
Kijk voor meer informatie ook op www.breinbemiddeling.nl
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