Krachtige beslissingen door Outsourcing Control
U heeft goede en betrouwbare managementinformatie nodig om krachtige
beslissingen te kunnen nemen. Maar hoe definieert u goede
managementinformatie? Welke instrumenten zet u hiervoor in? De
medewerkers van Rühl Haegens Molenaar beschikken over de kennis om u
deze zorg uit handen te nemen, waardoor u kunt doen waar u goed in bent:
ondernemen.

De definitie van outsourcing is het uitbesteden van één of meer
bedrijfsactiviteiten aan een dienstverlenende onderneming. Met
onze nieuwe dienst wordt u ontzorgd en bespaart u aanzienlijk
op diverse kosten die u nu heeft. RHM Outsourcing neemt uw
zaken waar op administratief gebied in de ruimste zin van het
woord.
U kunt naar eigen wens een pakket samenstellen en u heeft
vooraf duidelijkheid over de werkzaamheden die door ons
worden uitgevoerd. Naast het feit dat RHM Outsourcing u een
kostenbesparing oplevert, krijgt u de tijd en ruimte om u te
richten op uw kernactiviteiten. U wordt niet meer afgeleid door
zaken waar u wellicht niet helemaal in thuis bent. U kunt u
volledig focussen op uw primaire proces, waar u als ondernemer
uw geld mee moet verdienen.

RHM Outsourcing ook
voor:
-

Administratief
Debiteurenbeheer
Personeelsadministratie
HRM
Management

RHM Outsourcing Control
Ondanks dat uw onderneming niet de omvang heeft om een controller in
dienst te nemen heeft u wel behoefte aan de juiste managementinformatie. U moet eenvoudig kunnen sturen op uw kritische succesfactoren. Onze professionals, met jarenlange ervaring op dit gebied,
bieden u deze mogelijkheid.
In onderling overleg vastgestelde stuurinformatie, wordt periodiek
gegenereerd en voorzien van onze feedback, waarbij een kritische
analyse van uw PKI's onder uw aandacht wordt gebracht. Tevens
kunnen wij u, op basis van onze ervaring met veel verschillende
bedrijven aangeven waar uw verbeterpunten zitten ten opzichte van
collega-ondernemers.
Voordelen
1.
Automatisch gegenereerde managementinformatie die compleet
is afgestemd op uw behoefte.
2.
Periodieke vergelijking met collega-ondernemers.
3.
Gebaseerd op de intensiteit van de informatie, betaalt u een vast
bedrag per maand.
4.
Tijdige beschikbaarheid stuurinformatie.
Prettig samenwerken
Rühl Haegens Molenaar is een eigentijdse organisatie met energieke
medewerkers. Een veelzijdig team, met een goede balans tussen jong
talent en ervaren krachten. Alles draait om samenwerking. Met RHM
Outsourcing wordt deze samenwerking nog intensiever wat resulteert in
een grotere persoonlijke betrokkenheid.
Ook resultaat boeken met outsourcing?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Tijdens een
vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat wij voor uw
organisatie kunnen betekenen.
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