HR & LØN
Din eksterne afdeling
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Amesto HR services

Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun
bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje.
HR-afdelingen skal i dag have kompetencer indenfor strategisk udvikling af virksomheden,
administration af medarbejdere, ansættelser, fratrædelser, planlægning af firmafester, juridisk
bistand til ansatte og ledere samt være ansvarlig for uddannelser/kurser m.m.
De ansatte er den vigtigste ressource i enhver virksomhed og derfor er der stor konkurrence om de
dygtigste. Som virksomhed er det vigtigt at have styr på processerne jura og personaleplejen da
mangel på samme vil føre til at engagement, tilfredshed og produktivitet falde. Dette gælder uanset
størrelsen på virksomheden.
Så selvom virksomheden møder udfordringer som f.eks. er knyttet til personalepolitik, højt
sygefravær eller forandring i organisationen, så er det vigtigt, at have en velfungerende HR-funktion.
På den måde sikrer du, at de udfordringer i bliver stillet overfor, bliver håndteret så godt som muligt,
og medarbejderne så let som muligt kommer igennem udfordringerne. I situationer som denne er
det godt at vide, hvad du må og ikke må og ikke mindst, hvordan du sikrer at processen gennemføres
på en smidig og god måde.
Amesto hjælper jer med at få styr på jeres håndteringen af medarbejderne, så I kan koncentrere jer
om jeres kernekompetencer. At arbejde med HR- Løn- og personaleadministration er tidskrævende
og kræver specialiserede kompetencer. Ved at vælge vores HR-services sikrer du, at dem der udfører
din personaleadministration, altid har HR som deres kernekompetence. Dette vil hjælpe Jer til at
reducere omkostninger, spare tid og få en bedre struktur på HR-arbejdet.
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Hvad kan vi hjælpe med

Vi kan hjælpe med:

 Dokumenthåndtering
 HR-sparring
 HR-skabeloner
 HR-system / systematisering

Dokumenthåndtering
Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere de aftaler, du laver med dine medarbejdere, samt
sikre at de dokumenter som laves mellem dig som arbejdsgiver og dine medarbejdere overholder alle
regler og love på de enkelte områder. Amesto vil kunne hjælpe med blandt andet.

 Udarbejdelse af ansættelsesaftaler, fratrædelsesaftaler, tillæg, advarsler og opsigelser
 Udarbejdelse af nye standarddokumenter
 Udarbejdelse af personalepolitikker
 Gennemlæsning af kontraktudkast samt sparring om dette
 Udarbejdelse af personalehåndbog/medarbejderhåndbog
 Håndterer alle Medarbejder Udviklings Samtale-skemaer (MUS) samt skabe overblik over
indhold

 Håndtere barselsaftaler
 Refusionsansøgninger

HR- LØN- OG PERSONALEADMINISTRATION

3

Vores erfaring – din fordel

Sparring om HR- Løn- og personaleadministration
Det kan være ressourcekrævende at følge med i den løbende udvikling af lovgivning, regler og
overenskomster på løn- og HR-området. Hos os kan du få kompetent sparring til:

 Ledelse, ansættelsesforhold og gældende regler indenfor funktionærloven
 Krav til ansættelseskontrakter
 Opsigelseskriterier
 Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
 Udstationering af medarbejdere
 Administration af uddannelse og kurser
Med vores HR-service er du garanteret en professionel HR-sparringspartner med ajourført viden om
gældende regler, overenskomster og lovgivning i øvrigt. Dette sikrer dig en opdateret håndtering af
din personaleadministration, hvor du minimerer de løbende omkostninger.
Vi tilbyder rådgivning og sparring på HR- Løn- og personaleadministration. Vi kan eksempelvis
rådgive om, hvordan vi kan effektivisere HR-processerne i din virksomhed.
Herudover kan vi vejlede og sparre i forhold til den gældende lovgivning og praksis på HR-området,
medarbejderforhold eller rapportering.
Vi yder support hvor du har brug for det via e-mail, telefon – eller ude hos dig i din virksomhed.
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Amesto AccountHouse

Amesto AccountHouse er et dansk selskab,
som blev stiftet i 2001. I dag er det en del af
norske Amesto Group. Amesto AccountHouse
er dansk totalleverandør med speciale i bogholderi og regnskab, regnskabsfolk og Amesto
Payroll er vores lønadministrationsafdeling.
Vores ydelser leveres indenfor områderne:
outsourcing af- og vikarer indenfor økonomi.
Vores ydelser frigør ressourcer, afhjælper i
spidsbe- lastningsperioder og giver vore kunder
hurtigere mulighed for at finde den rigtige profil
på den medarbejder, der skal anvendes til den
specifikke opgave.

Amesto AccountHouse udvikler, deler og opsøger
viden i samarbejde med vore kunder samt en bred
vifte af relationer, herunder revisorer, advokater,
banker/finansieringspartnere, IT-virksomheder,
netværk og medarbejderdatabaser som sikrer os,
at vi har tilgang til specifik viden og kompetencer,
som ligger udenfor vore ydelser.
Kontakt os i dag for tilbud, spørgsmål, yderligere
oplysninger eller andet via mail, kontaktformular
på hjemmesiden eller pr. telefon.
Vores erfarne medarbejdere varetager opgaven,
og tilknyttes direkte til virksomheden som faste
kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser
af virksomheder med deres lønadministration.

Amesto AccountHouse
– din samarbejdspartner indenfor regnskab,
løn og økonomistyring.
Gennem samarbejde og dialog opbygger vi
den nødvendige forståelse for vore kunders
forretning og arbejdsgange, som danner
grundlag for den måde, vi løser opgaven på.
Således er vores fokus også at rådgive,
effektivisere og systematisere de processer, der
er i at drive en virksomhed.
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