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Kadry i Płace - Outsourcing

Państwa Korzyści
Nasze Atuty
5 głównych korzyści

Wystarczy 1 minuta na zapoznanie się
z ofertą, a gwarantujemy, że będzie
to efektywnie spędzony czas.
Wydzielenie na zewnątrz istotnej części, jaką jest
rozliczanie płac, a wraz z nią odpowiedzialności
jeszcze nigdy nie było tak proste. Możliwość
dostarczenia
pełnej
informacji
zdalnie
i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Państwa
ﬁrmy to dla nas priorytety.
Kiedy nasza ﬁrma skupia się na tej części Państwa działalności i podejmuje za nią pełną
odpowiedzialność – Państwo mogą skupić się na trzonie swojego biznesu i dzięki temu szybciej
się rozwijać. Oszczędności oraz głęboka specjalizacja, jakie za tym idą, powodują że ciężko jest
przejść obojętnie obok naszej propozycji.

KORZYŚĆ 1

Wygenerowanie oszczędności

Obniżenie kosztów działalności rzadko jest aż tak proste.

KORZYŚĆ 2

Wyprowadzenie ryzyka na zewnątrz

Nie wszystko powinno się trzymać w ﬁrmie. Ryzyko jest jedną z takich spraw.

KORZYŚĆ 3

Zdalny dostęp

Zdalna kontrola i dostęp do wyników naszej pracy to podstawa.

KORZYŚĆ 4

Wysoka specjalizacja

Każdy ma swoją specjalizację. Naszą są kadry i płace.

KORZYŚĆ 5

Ubezpieczenie ryzyka poprawności świadczenia usług

Jesteśmy ubezpieczeni od błędów. Nie zwykliśmy ich jednak popełniać.

Niemalże 4738 zł
oszczędności
miesięcznie*
Dlaczego koszt własnej kadrowej jest tak wysoki?

Decydując się na współpracę z naszą ﬁrmą, zapomnicie Państwo
o wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników
kadrowo-płacowych w Waszym zakładzie pracy, takich jak:

Wynagrodz nie brutto
e

wynagrodzenie netto – stanowiących ok. 40% całkowitych
kosztów,

C zy

składki na ZUS oraz podatek dochodowy – stanowiących
ok. 16% całkowitych kosztów,

wa
nsz - po
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składka na PFRON – stanowiącej ok. 14 % całkowitych
kosztów,

Oprogramowanie

czynsz za wykorzystaną powierzchnię biurową,
amortyzacja mebli biurowych, sprzętu komputerowego,
zakup i aktualizacja oprogramowania,
abonament prawny,

A bo

nament prawny, literatura

Bież

bieżące koszty eksploatacyjne (prąd, telefon, Internet, papier,
toner itp.) - łącznie stanowiącymi ok. 30% całkowitych kosztów.

ace koszty eksloatacyjne

DLACZEGO WARTO – SYMULACJA KOSZTÓW

*Przygotowaliśmy przykładową symulację kosztów pracownika
ds. kadr i płac w Przedsiębiorstwie zatrudniającym 50 pracowników –
rzeczywisty całkowity wydatek to kwota ok. 8735,- zł / m-c
3997,50 zł vs. 8735,00 zł
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Dzięki specjalizacji w tym co robimy , a także wysokiemu stopniu
automatyzacji naszej pracy, mogliśmy diametralnie obniżyć nasze
koszty. Przełożyło się to na jedną z najniższych cen na rynku,
przy jednoczesnym zachowaniu jakości!
65,00 zł + VAT / m-c za jednego pracownika (zleceniobiorcę)

KIM JESTEŚMY?
Kadrowiec.eu to ﬁrma, która od przeszło 20 lat zdejmuje z ﬁrm
takich jak Państwa ciężar obsługi kadrowo-płacowej.
Powstaje
Biuro Rachunkowe
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Kadrowiec.eu

2015

2018
Kadrowiec.eu
Sp. z o.o.

Mogłoby się wydawać, że dzisiaj robimy od lat wciąż to samo.
Narzędzia technologiczne, którymi dysponujemy pozwalają nam
jednak robić to w sposób w pełni zdalny z jednoczesną
możliwością szybkiego dostarczenia informacji zwrotnej, jakiej
Państwo potrzebują. Jednocześnie prawdopodobnie o wiele
taniej, niż są Państwo w stanie ją samodzielnie pozyskać.
Bierzemy za swoją pracę odpowiedzialność, gdyż siła naszej
marki, którą pielęgnujemy od ponad dwóch dekad jest zależna
bezpośrednio od poziomu zadowolenia naszych partnerów.

Kadrowiec.eu
Kadry i Płace - Outsourcing

Adres
ul. Lednicka 6D,
71-006 Szczecin
telefon: 508 404 923
e-mail: biuro@kadrowiec.eu
web: www.kadrowiec.eu

