Detachering

Zekerheid en flexibiliteit bij het aannemen van nieuwe medewerkers

MEPD helpt mensen en organisaties nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden te ontdekken. We
helpen hen om te ontwikkelen en door te groeien. Werk maken van je leven noemen we dat!
Detachering betekent het (tijdelijk) uitlenen
van personeel om onder toezicht en leiding
van u als opdrachtgever te werken. Wij bieden
op gebied van personeelsmobiliteit de mogelijkheid om medewerkers voor een korte of
langere periode te detacheren.

De medewerker komt dan in dienst van
Stichting MEPD. Dit betekent dat wij formeel
de werkgever zijn en de complete administratie verzorgen; van arbeidsovereenkomst tot
salarisbetaling. MEPD: úw mobiliteitspartner
voor mens én organisatie.
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De mogelijkheden

De voordelen

Onze aanpak

Detachering is altijd maatwerk.
Er zijn dan ook verschillende
mogelijkheden om medewerkers
via ons in te lenen.

Detachering via MEPD of MTPD
heeft voor u en de medewerker
meerdere voordelen:

In een persoonlijk gesprek inventariseren wij de situatie en de
wensen.

• Verloning volgens CAO Metalektro of CAO Metaal en Techniek.

Op basis hiervan geven wij een
advies, waarin we de verschillende
mogelijkheden en voorwaarden
bespreken.

• Uitzendbasis: Flexibel inlenen
van personeel. U betaalt op basis
van gewerkte uren, geen ziekterisico/verzuimrisico en tussentijds
te beëindigen. Duur maximaal 26
gewerkte weken.
• Projectbasis: Inlenen van medewerkers voor de duur van het
vooraf overeengekomen project.
Afhankelijk van de afspraken betaalt u bij ziekte wel of niet door.
• Vaste periode: Overeenkomst
voor een bepaalde tijd. U betaalt
een vast bedrag per gewerkt uur,
contractuur of per maand gedurende de periode dat de gedetacheerde bij u werkt.
Kijk voor meer informatie op onze
website mepd.nl of neem contact
met ons op via 085 043 19 00.

• Aansluiting bij het pensioenfonds PME of PMT.
• Minder risico bij het aannemen
van een nieuwe medewerker.
• Grote mate van arbeidsflexibiliteit.
• Wij zijn in bezit van het SNA
keurmerk (NEN 4400-1).
• Goede begeleiding voor de
kandidaat.
• Overname van de kandidaat is
altijd mogelijk.

Tenslotte handelt MEPD de
administratie af, stelt het contract op en draagt zorg voor het
ondertekenen van alle benodigde
papieren.
MEPD voldoet aan de normen
zoals vastgelegd in NEN-4400-1
en is opgenomen in het register
Normering Arbeid.
We bieden u graag zekerheid en
flexibiliteit, zodat u zonder
zorgen nieuwe mensen kunt
aannemen.

