
UW PERSONEEL 
EN CIJFERS, 

ONZE ZORG. 

Bij Bakker PSA ontzorgen wij werkgevers en zelfstandig ondernemers als het gaat om: 

Personeels- en salarisadministratie 
Werving en selectie 

Persoonlijke, Servicegerichte Aandacht 
Wij beschikken over een team van ervaren mensen, die bij u op locatie of op afstand 

werken. Wij leveren maatwerk en staan voor persoonlijke contact. Dit betekent voor u
dat wij kijken wat u nodig heeft en wat bij uw organisatie past en dit alles met één 

vast contactpersoon. Zo kunt u blijven doen waar u écht goed in bent; ondernemen! 
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Personeels- en salarisadministratie 

Weet u wat er komt kijken bij het aannemen van personeel? Of heeft u enige 
schroom om personeel in loondienst te nemen, omdat u minder bekend bent met de 
(salaris-) administratie en wet- en regelgeving? Of twijfelt u aan de kosten? 
 
Wij laten u graag zien dat het aannemen van personeel veelal de voordeligste oplossing is.
En wat betreft de personeels- en salarisadministratie? Die nemen wij voor u uit handen. 
Zodat het ook nog eens de meest eenvoudige oplossing is!  

Wij verzorgen voor u de complete salarisverwerking 
(per maand of per 4 weken); 
Wij bespreken de cao-wijzigingen met u en voeren de 
wijzigingen door; 
Wij verzorgen voor u de aangifte loonheffingen; 
Wij verzorgen voor u de meldingen aan de 
Belastingdienst; 
Wij verzorgen de pensioenadministratie voor zowel 
werkgever als werknemer; 
Wij maken de arbeidscontracten voor u op. 
En al uw vragen op het gebied van personeels- en 
salarisadministratie kunt u bij ons kwijt! 

Basistarief 

€ 20,- per periode 

 

€ 4,50 per opgemaakte 

salarisspecificatie 

 

(excl. btw) 

REKENVOORBEELD: U betaalt uw werknemer € 12.50 per uur. 
Via een uitzendbureau betaalt u een tarief variërend tussen € 23,75 tot € 32,50. 

Op uw eigen loonlijst kost deze werknemer u slechts ca. € 20. 

Werving & Selectie

Bent u op zoek naar een nieuwe collega? Uw bedrijf groeit, u kunt de 
werkzaamheden niet meer alleen (of met uw huidige team) aan. Het wordt tijd voor 
een nieuwe collega. Maar hoe zorgt u dat u de juiste werknemer vindt? 
 
Een goed werving en selectie traject is essentieel om een goede, langdurige 
samenwerking op te bouwen met uw nieuwe collega. U wilt toch ook juist die persoon die
in het team past, hart voor uw bedrijf heeft en het werk goed uit kan voeren? 
 
Voor meer informatie over Werving & Selectie verwijzen wij u graag naar onze website. 
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SAMENWERKEN 
LOONT! 


