Will we go
on this journey
together?

Who will potentially
hop on our train?
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Customer
Journey

2

Op zoek naar personeel?
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Testen op talent
Assessment inrichten & afnemen
Kandidaat komt op gesprek
Grondig analyseren

Selectie
Selectiegesprekken met potentieel
geschikte kandidaten
Uitwerken van gesprekken

Bespreken met klant & kandidaat

± 3 Kandidaten op gesprek bij klant
Nabespreken met de klant & kandidaat
Advies omtrent contract(vorm)
2e gesprek (bijsturen/bemiddeling)

Will we go
on this journey
together?

?

Who is actually
suited to hop on
your train?

Kosteloze
inventarisatie
Inventarisatiegesprek
Functieprofiel samenstellen
Advies geven

HOP ON!

Let’s GO!

En we gaan
voor je aan de slag!
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Werving

Stay on track
& keep rollin’

Pakkende vacaturetekst opstellen
Vacature verspreiden (online + offline)
Gericht kandidaten recruiten

Plaatsing
Arbeidscontract
verzorgen
Kandidaat startklaar
maken

(gemiddeld benaderen we 20
tot 30 kandidaten per vacature)

6

Loopbaanbegeleiding
3 Maanden begeleiding
Voortganggesprekken
Persoonlijk ontwikkelingsplan (optie)

Have a nice
journey!!!

Career’s on
the right track

HRM on
demand

The Journey
Continues

HR advies

HR beleid

Adviseren van de organisatie
met HR vraagstukken
Adviseren van medewerker

Opstellen en implementeren HRM beleid
Adviseren HR gerelateerde vraagstukken
Arbeidsvoorwaarden

met HR vraagstukken

Visie van de organisatie
Ondersteunen bij opstellen organisatiedoelen
Op interim basis mogelijk

Branding
your journey

1

The journey
is easier with
a roadmap

Organisatiestructuur
Opstellen organisatiestructuur
Functionele rolbeschrijvingen
Functiegraderingssysteem
Salarisgebouw
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Corporate Recruitment + Employer Branding
Werving en selectie per uur betaald op basis van
detachering van een Spoor 3 HRM recruiter

Essential never ending story,
no emergency exit here

Creatie van authentieke boodschap die verwoordt
waar jouw organisatie voor staat
Een sterk werkgeversmerk trekt talent aan waardoor
wervingskosten dalen

HR administratie
Registreren ziekteverzuim
Opstellen van contracten
Bijhouden personeelsplanning
Up-to-date houden personeelsdossiers
Verzorgen van trainingen personeel
Beantwoorden vragen van medewerkers
Aanleveren gegevens voor salarisadministratie

Monitoring &
maintenance

Stay on track
& keep rollin’

Loopbaanbegeleiding
Inventariseren behoeften
Aanbieden testen en opdrachten

Beoordelen

Coachen medewerker

Opstellen monitoringssysteem (beoordelingssysteem)
Voeren monitoringsgesprekken

Improvements
& Innovation

(beoordelings- en functioneringsgesprekken)
Opvolgen afspraken en monitoringsgesprekken
Opstellen en ontwikkelen beloningssysteem

Ontwikkeling
Anyone
got hurt?

Ziekteverzuim
Monitoren van de Wet Verbetering Poortwachter
Adviseren m.b.t. Wet Verbetering Poortwachter
Contact met externe partijen (UWV / Arbo dienst)
Interne herplaatsing
Vitaliteitsmanagement

Voeren van ontwikkelgesprekken en opstellen POP
(Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Persoonlijk Actie Plan)
Opstellen en uitvoeren MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek)
Opstellen ontwikkelings- en opleidingsplan
Teamontwikkeling (aan de hand van DISC)
Employer branding
Aannemen en ondersteunen van stagiaires

Have a nice
journey!!!

The Journey
Ends

A new journey
planned out

2de spoor
Intakegesprek
Inventariseren huidige situatie
Wensen en behoefte van de medewerker in kaart brengen
Opstellen tijdsplan en plan van aanpak
Ondersteunen en bemiddelen van medewerker

Time for a new
rail service
agency

Outplacement
Wensen en behoefte in kaart brengen
Opstellen tijdsplan en plan van aanpak
Bemiddelen van medewerker naar ander werk

The journey
ends here

Ontslag
Opstellen sociaal plan
Voeren van exit gesprekken
Ontslagaanvragen
Juridische ondersteuning
Opstellen en onderhandelen vaststellingsovereenkomsten

Ekkersrijt 4010
5692 DA Son en Breugel
040 711 40 70
info@spoor3hrm.nl
www.spoor3hrm.nl

