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HR PROCESS DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION

Select vertrekt steeds vanuit de mens in uw organisatie. Een mens groeit, net zoals een bedrijf. En een bedrijf kan enkel groeien 
met mensen. Om vooruitgang in uw organisatie zonder groeipijnen te doen verlopen, staat Select voor u klaar. Zo kan u gerust 
een change ingaan zonder te hoeven vrezen voor de organisatie van uw HR-afdeling.

UW CHALLENGES

•  Uw bedrijf zit in volle groei
•  Uw HR noden groeien en gaan verder dan alleen payroll behoefte
•  Uw teams worden almaar groter
•  U wilt een duidelijke HR structuur in uw bedrijf die tegemoet komt aan uw noden

ONZE OPLOSSING

Structuur is noodzakelijk om te kunnen groeien. Select kan u hierbij helpen door een duidelijk HR structuur op te stellen. Re-
kening houdend met de missie en visie van uw organisatie helpt Select u uw HR beleid structureel uit te tekenen en duidelijke 
processen op te zetten binnen uw bedrijf. We leveren niet alleen de plannen, maar implementeren ze ook.

ONZE BENADERING

Onze experts gaan samen met uw teams op zoek naar wat uw noden zijn en werken op basis daarvan diverse oplossingen uit. 
Van een uitgewerkt sollicitatietraject, tot het creëren van een evaluatietool in functie van de verschillende jobs binnen uw bedrijf 
tot het op punt zetten van een intern groeitraject voor uw medewerkers, wij helpen u om een passende oplossing te vinden. 

WAT U HIERUIT HAALT

Tijdens de groeifase van uw organisatie, laat u uw mensen niet aan hun lot over. Integendeel, dankzij een duidelijke HR-struc-
tuur kan u de focus leggen op de mensen in uw personeelsbestand.


