PayfOl solution!^ Beleidsverklaring

Formulier:
Ve r s i e : 1
01-04-2017
Biz.: 1/1

Payroll Solutions is er zich terdege van bewust dat zij de continuïteit v/d organisatie en
verderde belangen v/d drie partners (klanten, uitzendkrachten, personeel) enkel zal kunnen
veiligstellen, dankzij het leveren van kwalitatieve diensten, waarbij de uitgezonden
uitzendkrachten voldoen aan de opgegeven eisen van de klant en tegelijkertijd te werk

gesteld zijn in een veilige en gezonde omgeving.
Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt er voor alle uitzendkrachten een

actief preventiebeleid gevoerd. Bij Payroll Solutions wordt het welzijn van de werknemers

gezien als een prioriteit en maakt integraal deel uit van het managementsysteem dat
uitgebouwd en operationeel gemaakt is conform de bepalingen van VCU. Dit geïntegreerd
managementsysteem wordt periodiek onderworpen aan interne audits om de effectiviteit te
borgen.
Men dient altijd mee te werken aan een verbetering van het leefmilieu door het beperken van
milieuschade. Inbreuken dienen onmiddellijk gemeld te worden. Het doel is de prestaties op
gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid te controleren en continu te verbeteren.
Payroll Solutions engageert zich aan de hand van de informatie van de klant en de
werkpostfiches van de klant inlener, systematisch af te toetsen of de volgende punten vervuld
zijn;
Basis veiligheidsregels
Gezondheidsvereisten en medische keuringen
^ Vereiste competenties van de uitzendkrachten
^ Gevraagde opleidingen en attesten
Opleidingsniveau
Focus wordt hierbij o.a. gelegd op:
^ Het voorkomen van (bijna) ongevallen
^ het bevorderen v/d veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en
uitzendkrachten:

het uitvoeren van periodieke controles, Interne audits en beoordelingen met als
doel het continu verbeteren v/d selectieprocessen en werkomgeving;
^ h e t s e l e c t e r e n v a n u i t z e n d k r a c h t e n o p b a s i s v a n v o o r a f g e d e fi n i e e r d e
eisen/verwachtingen van de klant.
het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met duidelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
het streven naar een optimale klantentevredenheid;
het streven naar een optimale tevredenheid van uitzendkrachten;
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