professioneel
werkgeverschap

Erkende kwaliteit
Wij zijn inmiddels meer dan 25 jaar actief.
Al die jaren hebben wij er mede voor gezorgd
dat tal van organisaties en bedrijven zich
hebben kunnen ontwikkelen tot toonbeelden van professioneel werkgeverschap.
Om onze kwaliteit nog meer te staven: wij
zijn NEN 4400-1 gecertificeerd en lid van
zowel de NBBU als van de VPO.

Professioneel werkgeverschap
Onze definitie van payrolling: professioneel werkgeverschap. Waarbij
werkgevers, werknemers, zzp’ers en wij samenwerkende partners zijn.
Met alle profijt van dien voor iedereen en tevredenheid alom.

Werkgever

ZZP’er

Geen ontkomen aan: bij ondernemen
hoort administratieve rompslomp.
Van de a van arbeidscontracten tot
en met de z van ziekteverzuim. Zaken
die u tot in de puntjes geregeld wilt
hebben. Maar dan wel zonder uw
kostbare tijd er aan op te offeren.
Dus: payrolling, dus Servorg!

Ook al bent u een kleine zelfstandige,
wat er met het ondernemerschap aan
administratieve zaken op u afkomt is
niet gering. Integendeel. Maakt u zich
niet druk: met payrolling – met ons dus
– weet u zich deskundig gesteund in
alle facetten van het ondernemerschap.

Werknemer
Hoe beter alles eromheen (contract,
salarisuitbetaling, cao-afspraken,
vakantiedagen…) is geregeld, hoe
zorgelozer u kunt werken, hoe meer
plezier in uw werk. Elke dag weer!
In de wetenschap dat u er dankzij
payrolling, dankzij ons, nooit alleen
voor staat!

Servorg Academy
Werkgever, werknemer, zzp’er… U wilt
vooruit, groeien, zich blijven ontwikkelen. Via trainingen, cursussen en
opleidingen in alle soorten en op
alle mogelijke terreinen. Helemaal
toegesneden op u als persoon en
op uw arbeidssituatie. Ook dat is
professioneel werkgeverschap. Ook
dat is payrolling volgens Servorg.
Vandaar Servorg Academy!

Transparantie
Transparantie troef bij Servorg. Zo ook waar het gaat om onze
tarieven. Vandaar het schema hieronder, waarin wij heel duidelijk en open zijn over de opbouw van ons tarief.
Schema
opbouw uurtarief

all-in uurtarief
kostprijs
dit ontvangt uw medewerker

Bureaumarge Servorg
Werkgeversverzekeringen en sociale lasten werkgever
Vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim
Bruto uurloon
Sociale lasten werknemer
Belastingen (incl. volksverzekeringen)
Nettoloon

Meer informatie
Meer weten over Servorg? In algemene zin dan
wel meer specifiek? Dan bent u om te beginnen
van harte welkom op servorg.nl. Maar u mag
natuurlijk ook mailen (info@servorg.nl) of
bellen (070 338 54 24).

Servorg is autoriteit op het gebied van payrolling
door het bieden van de hoogste kwaliteit in de markt

www.servorg.nl

