Route van de franchisenemer in de wereld
van Upwijs Recruitment
Je volgt een zeer uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma, grofweg onderverdeeld in vijf
delen:




Wet- & Regelgeving Uitzendbranche (je behaalt je SEU-diploma)
Commercie & Communicatie
Applicaties

Tijdens deze basistraining behandelen we alle aspecten van ondernemerschap. We bereiden je
in twee weken voor op de start van je eigen franchise-uitzendbureau.

Zo veel mogelijk ontzorgen bij het ondernemerschap
Wij nemen je al het papierwerk uit handen en bieden je daarnaast onze professionele coaching
en ondersteuning, zodat jij de mogelijkheid hebt om je volledig te focussen op het tot bloei
laten komen van jouw onderneming.

Maximaal ondernemen tegen minimale risico’s
Bij ons loop je als franchisenemer minimaal ondernemersrisico en kun jij je maximaal richten
op je kandidaten en klanten. Wij verzorgen o.a. de bevoorschotting van je krachten, kunnen
kredietwaardigheidschecks voor je laten uitvoeren, regelen de facturering, regelen de
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Arbodienst, juridische
bijstandsverzekering, etc.

Sterk merk
Upwijs werkt aan een landelijke bekendheid in een sterk groeiende markt.

Kortom, je start je eigen onderneming onder de naam en formule van een goede en
betrouwbare organisatie.

Volop praktische ondersteuning
De unieke franchiseformule van Upwijs Recruitment biedt jou als ondernemer veel voordelen.
Zo ondersteunen we je onder andere op de volgende vlakken:

Financiële administratie





Voorfinanciering van de tijdelijke medewerkers
Salarisadministratie voor uitzendkrachten
Afdracht van belasting en sociale verzekeringen
Afrekeningen franchisefee







Debiteurenbeheer en creditmanagement
Certificering NEN 4400-1, ABU, VRO
Kredietwaardigheidtoetsing opdrachtgevers
Debiteurenverzekering
Uitbetalen van lonen en reserveringen

Risicomanagement







Claim management
Arbodienst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering krachten
WA-verzekering
Ziektewet risico
Werkgeversrisico

Marketing en sales










Eigen website
Overeenkomsten en koppelingen met vacaturesites
Gezamenlijk prospects en klanten bezoeken
Directmarketingprogramma's
Brochures en andere marketingmiddelen
Reclamemateriaal
Verzorging van reclameboodschappen
Briefpapier, visitekaartjes etc.
Koppelingen met sociale netwerken

Opleiding





Gedegen opleidingstraject van drie weken
Aanvullende trainingen (van applicatie software tot commercieel)
Interviewtechnieken en gebruik testapplicaties
Franchisebijeenkomsten

Franchise Support Services










Hulp bij inschrijving KvK en aanvragen VAR-verklaring
Inrichting van front- en backoffice automatisering
Product- en dienstontwikkeling
Onderzoek en ontwikkeling in de branche
Commerciële begeleiding en ondersteuning
Ondersteuning bij matching en acquisitie
Coaching in bedrijfsvoering
Voortgangsgesprekken ondernemers
Franchiseraad ter behartiging van je belangen

Communicatie




Nieuwsbrieven voor opdrachtgevers en uitzendkrachten
Persberichten en artikelen voor de lokale dag- en weekbladen
Ondersteuning bij pr- en media-acties

Wat is de rol van Upwijs Recruitment
Wat doen wij voor jou:










Training (blijvend leren)
Volledig ontzorgen bij jouw ondernemerschap
Marketing
Financiering
Drukwerk o.a. briefpapier, factuur & bevestiging, visitekaartjes)
Advies (als zijnde soort van helpdeskfunctie en begeleiding
Verloning uitzendkrachten;
Huur software;
Certificering en bijbehorende controle








ABU lidmaatschap
Een training van 2 weken, bestaande uit:
omgaan met de uitzendsoftware
inclusief 1x examengeld
Wel- en Regelgeving
Commerciële Training

Waar liggen jouw kosten:
 Autokosten
 Eigen hardware (zoals laptop, kopieermachine)
 Mobiele telefoonkosten (abonnement en mobiele telefoon)

Upwijs Recruitment:
de verbinding tussen de opdrachtgever en…….
haar kandidaten

