Een slagvaardige organisatie door Outsourcing Administratief
Outsourcing van de administratie biedt grote voordelen: u kunt zich
concentreren op uw kernactiviteiten en u hoeft geen energie meer te steken in
administratieve verplichtingen die niets toevoegen aan de producten en/of
diensten die u levert. Tevens vergroot outsourcing de flexibiliteit van uw
bedrijf en verlaagt het de kosten. U kunt uw administratie geheel of
gedeeltelijk uitbesteden aan Rühl Haegens Molenaar.

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:
-

Debiteurenbeheer
Control
Personeelsadministratie
HRM
Management

RHM Outsourcing Administratie
Uw gehele financiële administratie wordt compleet geautomatiseerd
verwerkt. Tijdens onze werkzaamheden heeft u op elk gewenst
moment een actuele inzage in uw eigen boekhouding. Het enige waar
u voor moet zorgen is dat al uw financiële bescheiden digitaal worden
aangeleverd. Ook het uitbesteden van de facturatie behoort tot de
mogelijkheden, maar wordt niet standaard opgenomen in het pakket.
Zoals al eerder aangegeven; het wordt ingericht volgens uw wensen.
Voordelen
1. U hebt geen administratief medewerker meer nodig, wat een
besparing op uw loonkosten oplevert.
2. U hebt geen administratief pakket met bijhorende licentie- en
onderhoudskosten meer nodig.
3. Gebaseerd op het aantal mutaties binnen uw organisatie, betaalt u
een vast bedrag per maand.
4. Een hoger rendement ligt binnen handbereik.
(5. Uw kosten variëren met uw omvang).
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.

Kantoor Venray
Noorderhof 8
5804 BV Venray
Postbus 68
5800 AB Venray
t (0478) 58 43 33
f (0478) 58 46 24
Kantoor Uden
Loopkantstraat 23L
5405 NB Uden
t (0413) 74 50 16
info@rhmweb.nl
www.rhmweb.nl

