Basic!

Ekstra bonus!

Er der styr lovgivning og regler for miljø,
arbejdsmiljø, persondata, fødevaresikkerhed
med mere, eller er der brug for ekstern hjælp?

Med en basic aftale vil I automatisk blive informeret
om al ny lovgivning på jeres område, og I har mulighed
for at bruge vores helpdesk, hvor I kan få svar på
forskellige spørgsmål I har indenfor aftalens omfang.

HVAD er en basic aftale?
Det er er aftale, hvor I outsourcer en række opgaver til
os indenfor vores kompetenceområde efter jeres valg.

Dette er en service, vi yder alle vore FLEX-basic kunder.
HVAD får vi ud af en FLEX-basic aftale?

HVEM kan have fordel af dette?

Vi sætter jeres arbejde i system, og laver en håndbog
med beskrivelse efterhånden som vi får lavet faste
arbejdsgange i jeres virksomhed.

Alle mindre virksomheder oplever en stigende
mængde regler og dokumentation fra både kunder,
myndigheder, medarbejdere med mere, hvilket der
være svært at overskue og nå i den travle hverdag.

Som udgangspunkt vil arbejdspladsbrugsanvisning
være et centralt element, som styrer en stor del af
arbejdet, hvad enten det bliver i papirformat, eller I
ønsket et elektronisk system.

HVORDAN virker en basic aftale?

HVAD koster det?

Vi aftaler i fællesskab et antal timer om måneden, hvor
vi udfører opgaver for jer. Bruger vi ikke alle timer i en
måned, bliver de overført til næste måned, og bruger
vi for mange timer ”låner” vi af næste måned. I vil altid
en gang månedligt få en opgørelse med timeforbrug og
en beskrivelse af, hvad de er brugt til.

Prisen vil naturligvis være afhængig af det antal timer I
ønsker, men kan eksempelvis være et af nedenstående
eksempler, som er inklusive support.
4 timer/måned = 2.800 kr/md ex. moms
8 timer/måned = 5.600 kr/ex. moms

Alle aftaler kan til enhver tid ændres eller opsiges uden
varsel. Det giver mest tryghed og tillid.
Opgaver kan løses både I jeres virksomhed og hos os.

HVOR får vi mere information?
Deltag i et informationsmøde eller ring til os på nr.

HVILKE opgaver kan indgå i en basic aftale?
Arbejdsmiljø – Miljø – Persondata – Kvalitet – Fødevare

31 51 77 93 eller 51 24 95 24.
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