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Bent u de komende zomermaanden van plan om vakantiekrachten in te zetten? Dan wilt u daar ongetwijfeld 
op een correcte en goed georganiseerde manier invulling aan geven. Bij Abiant regelen wij de verloning en/of 
werving van uw vakantiekrachtenpoule graag voor u. Onze betrouwbare en stipte werkwijze bespaart u veel tijd 
en gedurende de gehele periode staan wij paraat voor advies. Met onze bereikbaarheidsdienst staan wij 24/7 
paraat voor acute opschalingswensen. Wij maken het werken met vakantiekrachten zo makkelijk mogelijk voor u!

Voor één scholier of een compleet team
U kunt zelf uw vakantiekrachten zoeken, maar Abiant Uitzend-
groep kan de werving en selectie ook voor u doen. Jaarlijks werft
Abiant gemotiveerde vakantiekrachten voor diverse opdracht-
gevers in Noord-Nederland. Of het nu gaat om één scholier of uw 
gehele personeelsvoorziening, Abiant regelt het allemaal tegen 
voordelige tarieven. Laat uw wensen weten en wij zoeken voor 
u de geschikte kracht. Doet u de werving en selectie zelf, dan 
kunnen wij u een nog scherper tarief aanbieden.

Administratie goed verzorgd
Abiant Uitzendgroep verzorgt het hele administratieve proces snel 
en zorgvuldig. Of het nu gaat om contracten en eventueel nood-
zakelijke bijlagen, betaling van loon of afdracht van premies, het 
wordt allemaal perfect voor u geregeld. 
Alle medewerkers kunnen via de digitale omgeving altijd hun 
loonstrook inzien. Abiant Uitzendgroep is gewend om wekelijks 
grote aantallen medewerkers correct uit te betalen.

Personeelskosten zonder verrassingen
U ontvangt van Abiant een all-in factuur waarin alle personeels- 
kosten zijn meegenomen. Abiant betaalt naast loon ook vakantie- 
geld uit en houdt rekening met andere cao-afspraken. Ook is het
uurtarief inclusief alle verplichte werkgeverslasten en administratie- 
kosten. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

Zekerheid
Omdat Abiant uw vakantiekrachten in dienst heeft, loopt u zelf 
geen arbeidsrechtelijke risico’s. Als NEN-gecertificeerde en SNA-
geregistreerde onderneming garanderen wij u dat wij alle wettelijke 
verplichtingen en afdrachten correct en tijdig afhandelen. 
Bovendien is Abiant lid van de Algemene bond van Uitzend-
ondernemingen (ABU). Het ABU-lidmaatschap is een belangrijke 
graadmeter voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Tot slot
Als ondernemer kunt u het organiseren en administreren van 
vakantiekrachten gerust aan Abiant overlaten. Wanneer u op zoek 
bent naar vakantiekrachten kunt u altijd bij Abiant Uitzendgroep 
terecht.

Wilt u vakantiewerkers inzetten?
Neem voor een passend
voorstel contact op.
Eén telefoontje is genoeg!

Het gemak van vakantiekrachten via Abiant

 Administratie professioneel en perfect geregeld
 Geen arbeidsrechtelijke risico’s
 Lage personeelskosten
 Makkelijke online urenregistratie via HelloFlex en   

 snelle urenverwerking

Alles goed doordacht, rondom uw vakantiekrachten !

Vestiging Bedum  t 050 319 96 30
Bedrijfsverzorging Bedum  t 050 303 93 83
Vestiging Beilen  t 0593 72 80 00
Abiant EU Service Beilen  t 0593 21 40 00
Vestiging Groningen  t 050 549 28 40

Abiant Bouw Groningen t 050 206 02 09
Abiant Techniek Groningen  t 050 206 02 00 
Vestiging Joure  t 0513 22 70 00
Vestiging Leek  t 0594 51 99 44
Vestiging Scheemda  t 0597 59 11 15

Vestiging Spijk  t 0596 59 22 22
Vestiging Stadskanaal  t 0599 65 18 08
Vestiging Surhuisterveen  t 0512 22 04 40
Vestiging Veenwouden  t 0511 72 60 00


