WIE ZIJN WIJ ?
Een team van gemotiveerde experts met focus op : ervaring, competentie,
kwaliteit, snelheid en efficiëntie. Dank onze dienstverlening doen wij uw business
operations op rolletjes lopen. Wij werken voor uw organisatie waar en wanneer
dat nodig is en helpen aldus om de pieken in het werkvolume op te vangen.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
 Database cleaning
 Support bij marketing projecten
 Organisatie van uw events
 Analyse- en onderzoekswerk
 Taalcursussen (conversatie)
 Vertaling van uw documenten van/naar : Nederlands-Frans-Engels-Duits
Spaans
 Aanmanen van laattijdige betalers
 Assistentie boekhouding
 Notuleren van meetings
 Marktonderzoeken
 Telemarketing
 Opvolging mailings
 Opstellen van managementrapporten op basis van ruwe data
 Praktische applicaties ( Excel en Access) op maat van uw bedrijf geschreven
 Gevorderde opleiding kantoorsoftware
 Project management
 PMO support
 Eerste lijn helpdesk
 Testing bedrijfsapplicaties
 Schrijven en vertalen van gebruikershandleidingen
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WAT BETEKENT DIT CONCREET ?
U kan taken en projecten waarvoor uzelf of uw vaste medewerkers te weinig tijd
hebben, aan ons uitbesteden. In feite doen wij aan ‘outtasking’.
Doordat iedereen in uw bedrijf zich aan zijn prioriteiten dient te houden worden
sommige taken of projecten al eens opzij geschoven. Vroeg of laat komt echter
de deadline eraan. Vermijd stress en demotivatie en laat deze taken aan ons
over.
Onze collega met het meest geschikte profiel zal dit werk ter harte nemen op de
momenten en op de wijze zoals u het wenst.
U krijgt in ruil : een hogere productiviteit, een goede opvolging van uw dossiers,
time management en bovendien bespaart u geld.
Wij werken op basis van facturatie, wat mogelijk een oplossing betekent wanneer
head count voor u een probleem vormt.
Heeft u een vraag?
hierboven?

Zit u verveeld met een taak die niet vernoemd werd

Aarzel niet om ons te contacteren, wij zijn er immers voor u !
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