ONZE
BAANGARANTIE

Voor medewerkers

Zodra je bij ons start, garanderen wij
jou altijd een baan. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, zoeken wij nieuw
werk voor jou. En dat allemaal terwijl je
vaste contract gewoon doorloopt.
Dat zijn de zekerheden van
Accres.

MET ZO MIN MOGELIJK MOEITE

SNEL NIEUW WERK

Eerlijk salaris

100%
baangarantie

Allermooiste
bedrijven

Opleidingen

Vaste
contracten

Met Accres vind je makkelijker en sneller dan ooit een vaste baan bij jou in de buurt. Wij
staan voor het betere werk in de regio Zuid-Oost Brabant. Wij zijn thuis in alle branches op
elk niveau: van bouw, techniek, productie, logistiek tot aan een commerciële baan, het kan
allemaal! Vanuit jouw wensen gaan wij aan de slag.

Check de
bedrijfsvideo:

Onze samenwerking kenmerkt zich door rotsvaste waarden zoals afspraak is afspraak,
gelijkwaardigheid, snelheid, transparantie en eerlijkheid. Dat is gewoon goed geregeld bij
Accres. Zet ons voor je aan het werk en solliciteer in 1 minuut.

Molenstraat 50 Deurne

www.accresbv.nl

tel. 0493 319 900

WIJ VINDEN
JOUW MEDEWERKERS
EN NEMEN DAARBIJ UIT HANDEN:

- Ziekteverzuim
- Ontslagprocedures
- Wet- en regelgevingwijzigingen
- Loonadministratie
- Pensioen

ZOVEEL MAKKELIJKER

Tijdswinst

Eﬃciënter
werken

Kostenbesparing

Meer focus

Voor opdrachtgevers

WIJ MAKEN WERKGEVEN

Tevreden
medewerkers

Wij weten als geen ander hoe we mensen op de beste plek krijgen in de regio Zuid-Oost
Brabant. Wij gaan voor een samenwerking op de lange termijn: het doel is om uiteindelijk
voor een vast dienstverband te gaan. We zijn proactief, hebben de expertise in huis die
nodig is in deze turbulente arbeidsmarkt en bieden oplossingen voor uitzenden, werving &
selectie, payrolling, detachering, marketing en HR. Accres is altijd bij jou in de buurt, met
meerdere vestigingen en één vast contactpersoon bieden we maatwerk voor jouw
organisatie. Wij zijn uniek door onze exclusieve werving via verschillende kanalen en we
staan klaar om onze mouwen voor jou op te stropen. Dit doen we tenslotte al sinds 1986.
Check de
bedrijfsvideo:

tel. 0493 319 900

www.accresbv.nl

Molenstraat 50 Deurne

