EXPOSANTENNIEUWS

PROKX: DE PAYROLL-PROFESSIONAL VAN DE HORECA

PERSONEELSZAKEN

Omgaan met zieke medewerkers, een lastige ontslagprocedure doorlopen of
vragen beantwoorden over vakantiedagen: het zijn ondernemerstaken die tijd
en aandacht vragen. En die kunnen prima worden uitbesteed aan een
betrouwbare payrolling-partner.

“W

ij ontzorgen ondernemers door de
volledige p&o-werkzaamheden van het
bedrijf uit handen te nemen”, vat
Monique Ramondt-Sanders de rol van haar bedrijf in
één zin samen. Ze is commercieel directeur van Payroll
Select Groep. Prokx Payroll Select is hier onderdeel
van en is een van de grootste payrolling-bedrijven in
de horecabranche. “Als een bedrijf groeit, moet een
ondernemer zich vaak ook gaan bezighouden met
personeelszaken waar hij helemaal niet in gespecialiseerd of geïnteresseerd is. Door het personeelsbestand aan ons over te dragen, kan hij zich weer
focussen op zijn eigen specialisme: horeca bedrijven.
Eigenlijk zijn we een p&o-afdeling op afstand.”

Gespecialiseerd De professionals van Prokx zijn
gespecialiseerd in de horecabranche. Ze zorgen er niet
alleen voor dat de lonen op tijd worden uitbetaald,
maar ontfermen zich ook over alle mogelijke personeelszaken die bijvoorbeeld te maken hebben met
wet- en regelgeving in de horeca.
“In dát specialisme ligt de grote kracht van Prokx. Veel
van onze adviseurs komen zelf ook uit de horeca. Ze
zijn bovendien ﬂexibel, want ze weten dat ze, net als
horecaondernemers, altijd bereikbaar moeten zijn voor

vragen en advies.”
Verder maakt een koppeling met het kassasysteem
mogelijk dat de ondernemer inzicht krijgt in de manier
waarop hij zijn personeel inzet. Zo wordt duidelijk wie
wanneer werkt, wat dat kost en of de planning
optimaal is. “Onze online systemen kunnen gekoppeld
worden aan ieder kassasysteem dat gebruikt wordt in
de horeca.” Elke ondernemer heeft bovendien een
persoonlijke adviseur die heel dicht bij hem staat, die
het personeel kent en regelmatig contact heeft met de
ondernemer.

Trouw netwerk Monique begrijpt dat het een hele
stap kan zijn om het volledige personeelsbestand, van
chef-kok tot weekendhulp, over te dragen aan een
andere partij. “Maar we zijn ervan overtuigd dat
tevreden werknemers op de werkvloer bijdragen aan
een goedlopend en succesvol bedrijf.” In ruim 12 jaar
tijd bouwde Prokx dan ook al een groot én trouw
netwerk van klanten op. “We hebben langdurige
relaties met onze klanten. Ze kiezen voor ons en
blijven vervolgens met ons samenwerken. En vaak
zeggen ze ook: ‘Payrolling geeft zoveel gemak, ik had
het jaren eerder moeten doen’.”
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