Quick
personeel

Goed personeel
vinden vraagt
om veel
aandacht en tijd.
Quick heeft
verschillende
personeelsleden
in zijn database
van helpende tot
coördinerende
verpleegkundige,
van beveiligers
tot skj
geregistreerde
jeugd- en
gezinsprofession
als.

Quick personeel B.V.
Bruningweg 23

De juiste persoon op de juiste
plek!

Op een werkplek waar alle
aspecten van het leven
langskomen, werken wij aan
een prettige en veilige zorg on
een flexibele omgeving.

Quick personeel
Quick personeel is een
uitzendorganisatie dat is opgericht
door hulp – en zorgverleners. Door
de jarenlange ervaringen van onze
directieleden weten wij goed u
personeelsbezettingsproblemen op te
lossen.
Werkwijze
Quick heeft een software
ontwikkeld wat heel eenvoudig
te beheren is. Dit is een systeem
dat het administratie wordt
bijgehouden. Hierdoor kunnen
wij ons volledig focussen op de
vraag van de klant en de juiste
match maken.

Onderscheidend en deskundig.
Veel instellingen zijn aan het kampen
met personeelstekort. Dit mag niet
ten kosten gaan van de kwaliteit.
Dat is waar Quick voor staat u
helpen naar stabiliteit en
kwalitatiever te werk gaan.

Na de juiste perso(o)n(en) gevonden
te hebben. Worden deze via onze
planningssoftware gekoppeld aan uw
organisatie hierdoor vermijden wij
steeds nieuwe gezichten en
personeelsleden die niet daar thuis
horen. Prettig voor de hulpvrager en
hulpverlener.

Scholing

Iedereen moet fluitend naar zijn werk
kunnen.

Om onze dienstverlening te kunnen
verbeteren en onze kwaliteiten te
kunnen waarborgen, bieden wij onze
medewerkers een extra scholing
aan.
•

Helpende plus

•

Huiselijk geweld

•

Medicatie cursus

•

En nog veel meer…

Over ons
Wij maken direct al een voorsprong
doordat al onze medewerkers incl.
kantoormedewerkers kennis en kunde
hebben van de werkveld. Hierdoor
weten wij de juiste persoon te
selecteren. Het zou zonde zijn om een
uitzendkracht in te huren waar hij/zij
niet voor bedoeld is.

Contact opnemen
Quick personeel B.V.
Bruningweg 23
6827 BM Arnhem
085-06 01 853
Info@quick-personeel.nl
WWW.QUICK-PERSONEEL.NL

