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ontdek de positieve
impact van outsourcing

Service op maat, uw maat

U kent het gevoel vast wel: zoveel taken die 

tegel�k moeten worden uitgevoerd dat u zich 

als ondernemer net een duizendpoot voelt. 

Tientallen zaken die u – en vaak ook nog 

tegel�k - moet aansturen. Terw�l u zich 

eigenl�k het liefst en exclusief wilt richten op 

uw kernactiviteiten. Lastig. Of eigenl�k niet 

lastig. Want als u zich hierin herkent, is

a•s WORKS de zakel�ke dienstverlener die u 

zoekt. W� bieden u hoogwaardige 

administratieve service op maat.

U kunt de volgende werkzaamheden door 

ons laten uitvoeren:

• dataverwerking van bank, kas, debiteuren  

  en crediteuren

• digitale afhandeling van facturen

• opstellen van de jaarrekening

• opstellen van de begroting

• managementinformatie

outsourcing/financiële administratie

• kwaliteit en continuïteit z�n gewaarborgd

• onze dienstverlening is op maat en flexibel

• een vast contactpersoon

• korte l�nen, snel schakelen

• inclusief software en onderhoud

• alt�d online inzicht en toegang

• de focus terug op uw kernactiviteiten

Zo kr�gt u weer focus
op uw kernactiviteit

Heeft u behoefte aan extra administratieve 

ondersteuning en u wilt uw specifieke 

wensen bespreken? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op.

a•s WORKS outsourcing

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

info@as-works.nl

as-works.nl/outsourcing

Geïnteresseerd?Waarom a•s WORKS outsourcing?



Toegew�d PSA-team

Al uw overgedragen werkzaamheden van de 

personeels- en salarisadministatie loopt via 

ons PSA-team. Dit team bestaat uit een mix 

van ervaren professionals gecombineerd met 

enthousiaste talenten die onder begeleiding 

van specialisten het vak van personeels- en 

salarisadministrateur leren. De leiding van 

het PSA-team ligt in handen van de 

teamleiders PSA. Z� sturen de senioren en 

salarisadministrateurs inhoudel�k aan. 

U kunt de volgende werkzaamheden door 

het PSA team laten uitvoeren:

• personeelsadministratie 

• opstellen van arbeidsrechtel�ke

  documenten

• muteren van personeelsgegevens 

• controle op gemuteerde personeels-

  gegevens

• salarisverwerking

• ziekteverlofadministratie

• proforma berekeningen

outsourcing/salarisadministratie

Heeft u behoefte aan extra administratieve 

ondersteuning en u wilt uw specifieke 

wensen bespreken? Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op.

a•s WORKS outsourcing

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

info@as-works.nl

as-works.nl/outsourcing

• doorlopend gebruik van de inzet en  

 ervaring van onze specialisten

• w� houden voor u de uitd�ende wet- en  

 regelgeving b�

• beschikking over een volledig HR, salaris én  

 financieel systeem

• ontzorgd u op het gebied van functioneel  

 beheer van uw systemen

• eigen helpdesk

• de focus terug op uw kernactiviteiten

Zo kr�gt u weer focus
op uw kernactiviteit

Waarom a•s WORKS outsourcing? Geïnteresseerd?

ontdek de positieve
impact van outsourcing



W� beschikken over een grote poule van 

salarisadministrateurs (van trainee tot senior) 

die w� op detacherings- en uitzendbasis aan 

onze klanten beschikbaar stellen. Zowel voor 

t�del�ke als langdurige ondersteuning.

Onze consultants hebben allemaal hun eigen 

specialisme en kennis van diverse 

softwarpakketten zoals Unit4, Loket, Nmbrs, 

AFAS, Raet, SAP en ADP.

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het 

gebied van Payroll & Finance? Neem dan 

vr�bl�vend contact met ons op.

a•s WORKS professionals

• K.P. van der Mandelelaan 90

  3062 MB Rotterdam

• Schipholweg 103

  2316 XC Leiden

• professionals@as-works.nl

• as-works.nl/professionals

professionals/detachering

Payroll en finance professionals Geïnteresseerd?

Geluk is mooi
maar hard werken

is mooier

Onze professionals

De professionals van a•s WORKS z�n 

energiek, houden van aanpakken en maken 

elke keer weer het verschil b� onze 

opdrachtgevers. Precies de juiste mensen die 

nodig z�n om alle veranderingen in goede 

banen te leiden. Door middel van 

kennisdeling en trainingen worden onze 

professionals continu opgeladen met nieuwe 

energie en ideeën om een optimale prestatie 

te leveren. Zo z�n z� klaar voor nu en de 

toekomst! 

• detachering Payroll Consultants*

• detachering Finance Professionals

• flexibel inzetbaar

• concurrenrende tarieven

• ervaren professionals

• werving en selectie

* van trainee tot senior

Waarom a•s WORKS professionals?



Onze Young Professionals hebben allemaal 
een zware selectie doorstaan. Daarom 
garanderen w� dat ze op een efficiënte en 
effectieve w�ze de taken kunnen uitvoeren. 
Met hun kwaliteiten en deelt�dinzet borgen 
ze de continuïteit van uw bedr�f. Hierb� 
worden ze alt�d begeleid door een consultant 
van a•s WORKS. Zo ontzorgen we u op elk 
(administratief) vlak.

Weg werkdruk!
Bent u benieuwd naar wat onze Young 
Professionals voor u kunnen betekenen? 
Neem dan gerust contact met mij op.

Meer weten?

Young Professionals

Onze Young Professionals helpen u b� het 
onderhouden en verwerken van alledaagse 
administratie. Denk hierb� aan:

• het verwerken van in- en verkoopfacturen
• het aanmanen van debiteuren
• het invoeren van personeelsmutaties
• overige administratieve taken die soms
  (te lang) bl�ven liggen

professionals/young professionals

Jong geleerd
oud gedaan

Hallo, ik ben Jim P�ls, 22 jaar en woon in Rotterdam.
Ik studeer Economie & Bedr�fseconomie aan

de Erasmus universiteit. En na deze studie ben ik
van plan een master te volgen in Financial Economics.

M�n ervaring als administratief medewerker b�
een Mercedes-Benz dealer zou ik graag

inzetten b� andere bedr�ven.

Zoals Jim hebben we nog
een flink aantal studenten die

klaar staan om uw
(achterstallige) administratie

op een efficiënte w�ze
weg te werken.

Onze Young Professionals z�n:

• c�fermatig sterk
• enthousiast en gedreven
• nauwkeurig
• flexibel inzetbaar (vanaf 8 uur per week)
• inzetbaar op projectbasis
• gekoppeld aan een consultant van a•s WORKS

Voordelen

Young Professionals
Sander van der Velde
s.velde@as-works.nl
06 29 518 686

K.P. van der
Mandelelaan 90
3062 MB Rotterdam



Payroll/hr traineeship

Ons traineeship is een uitstekende 

mogel�kheid voor professionals om zich te 

laten zien op de arbeidsmarkt en zich als 

payroll/hr professional op de kaart te zetten.

Payroll en hr z�n continu in ontwikkeling. 

Veranderende wet- en regelgeving, 

vergr�zing, digitalisering en automatisering 

van HRM processen z�n aan de orde van de 

dag. a•s WORKS begr�pt deze 

ontwikkelingen en de impact hiervan op 

administraties. Om mee te gaan in deze 

veranderingen vragen organisaties om hoog 

opgeleide gekwalificeerde professionals.

Na een uitgebreide screening nemen de 

studenten deel aan het traineeship, waarb� 

z� in negen maanden worden opgeleid tot 

volwaardig payroll/hr professional. 

Onderdeel van dit traject is:

• een PDL diploma

• coaching en training

• Excel-training

• informatie- en inspiratiesessies

• begeleiding door een senior collega

Bent u na het lezen nieuwsgierig geworden 
naar wat w� voor u kunnen betekenen? 
Neem dan gerust contact met m� op.

Traineeship
Glenn van Hof
g.hof@as-works.nl
06 49 310 044

Schipholweg 103

2316 XC Leiden

Ontdek wat j� kunt
doen met je HR studie

professionals/traineeship

Payroll/hr Programma Geïnteresseerd?

“Na het behalen van m�n
bachelor heeft dit

traineeship m� laten zien
waar m�n talent ligt.”

- Iris Lipholt -

“T�dens dit
traineeship ontdek je dat

hr meer is dan alleen
administratie.”
- Tom Schoneveld -



Werving & selectie
Naast detachering van onze consultants en 

ons traineeship, denkt a•s WORKS ook mee 

in vaste wervingsvraagstukken. Dit doen w� 

niet zonder succes. Afgelopen jaar hebben 

w� 100% geleverd op onze exclusieve 

wervingen.

Een goede match is meer dan het koppelen 

van een cv. W� zien het als een uitdaging om 

een kandidaat te werven die aansluit b� de 

ambities van jullie organisatie. Deze werving 

doen w� b� voorkeur op basis van exclusiviteit. 

Dit houdt in dat w� van jullie de garantie 

kr�gen dat w� deze rol mogen vervullen. 

Hierdoor kunnen w� tegen een scherp tarief 

leveren en maken w� duidel�ke afspraken 

over kwantiteit, kwaliteit en startdatum.

•  persoonl�ke en laagdrempelige benadering

•  luisteren naar de wensen van zowel klant

   als kandidaat

•  ruime ervaring binnen hr, payroll en finance

•  mensgericht, maar toch kritisch

•  transparante voorwaarden

•  bewezen track record

De-speld-in-een
hooiberg-specialist

Een goede match
is meer dan het

koppelen van een cv

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het 

gebied van werving & welectie? Neem dan 

vr�bl�vend contact met ons op.

a•s WORKS professionals

• K.P. van der Mandelelaan 90

  3062 MB Rotterdam

• Schipholweg 103

  2316 XC Leiden

• professionals@as-works.nl

• as-works.nl/professionals

professionals/werving & selectie

Game, set, match? Waarom a•s WORKS? Geïnteresseerd?



Zoekt u een totaaloplossing voor al uw 

managementinformatie? Of u wilt uw 

bedr�fsprocessen strooml�nen op basis van 

AFAS InSite? W� staan voor u klaar. 

a•s WORKS consultancy

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

info@as-works.nl

as-works.nl/consultancy

Wie helpt onze processen
te optimaliseren?

consultancy/afas

geen v�and is erger dan
slecht advies

Consultancy

a•s WORKS consultancy richt zich op het 

implementeren, optimaliseren en beheren 

van AFAS Profit en AFAS InSite binnen het 

bedr�fsleven, het onderw�s en de zorg. We 

voeren de implementaties uit met als 

belangr�kste doel deze volledig aan te laten 

sluiten op uw wensen. Om dit te bereiken, 

werken we via volledig zelfstandige 

implementaties en worden we namens de 

klant sparringpartner voor AFAS consultants.

De implementatie van AFAS Profit en AFAS 

InSite is een grote stap voor uw organisatie. 

Er zal vraag z�n naar efficiënte workflows, 

migratie van veel data en de uiteindel�ke 

inrichting van AFAS. W� nemen deze zorg 

graag uit handen. De software van AFAS is 

continu in ontwikkeling en soms is het voor 

gebruikers een uitdaging om hiervan op de 

hoogte te bl�ven. Onze consultants helpen u 

daar uiteraard graag b�.

AFAS Geïnteresseerd?

• implementeren, optimaliseren &

  functioneel beheer

• ruime kennis van AFAS

• ervaren AFAS Experts

• ervaren Business Consultants

• alt�d op basis van uw wensen

• concurrerende tarieven

Waarom a•s WORKS consultancy?



a•s WORKS professionals/traineeship

Schipholweg 103

2316 XC Leiden

professionals@as-works.nl

a•s WORKS consultancy

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE Apeldoorn

info@as-works.nl

a•s WORKS outsourcing

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE Apeldoorn

info@as-works.nl

a•s WORKS professionals

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

professionals@as-works.nl

Een goede vraag verdient
een goed antwoord

contact/vestigingen

2002 3 vestigingen +200 klanten ISAE 340275 medewerkers

https://www.linkedin.com/company/a-s-works/
https://www.instagram.com/as_works/
https://www.youtube.com/@asworks7950



