Wat maakt
Atik zo
bijzonder?

Aanpakkers die mét jou werken
ATIK is het uitzendbureau dat niet voor klanten werkt, maar met. De wereld
verandert. En snel ook. Technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te
houden, de wetgever komt voortdurend met nieuwe regelgeving, klantwensen
zijn morgen al anders dan vandaag. Snel en ﬂexibel schakelen is meer dan
ooit de sleutel tot succes.
de werkbehoefte, leveren een totaalpakket
en denken vooruit. Realistisch, ambitieus,
vol ideeën en met focus op resultaat. Zodat
jouw onderneming ﬂexibel kan presteren
en groeien.

Ons wordt vaak de vraag gesteld “hoe doen
jullie dat‘? Als je product er nu uit moet?
Als je webshop uit elkaar knalt omdat een
vlogger aandacht gaf aan jouw product?
Als de machine in toptijd een revisie nodig
heeft? Als er drie medewerkers met verlof
zijn op het moment dat de droomorder
binnenvalt?
Het antwoord is echter heel simpel, wij
leveren geen “handjes” maar wij werken
met mensen. En dat maakt het verschil.
Flexibele, gemotiveerde en enthousiaste
aanpakkers die er staan precies op het
moment dat je ze nodig hebt. We kennen je
bedrijf, weten wat er nodig is, analyseren

Bij elkaar komen is een begin
Bij elkaar blijven is vooruitgang
Met elkaar samenwerken is succes

Met plezier
Energiek, open, betrokken en
betrouwbaar. Ondernemend met lef.
ATIK heeft alles in huis om ook jouw
bedrijf verder te brengen. Vanuit onze
vestiging in Roosendaal werken wij
landelijk met een deskundig, enthousiast team. Wij zitten vol energie! Stel
je voor dat we al deze energie in jouw
bedrijf of organisatie zouden stoppen.
Wij hebben er zin in. Jij ook?

DOELGERICHT

BETROUWBAAR TRANSPARANT

FLEXIBEL

AFSPRAAK

24/7

MATCH

ENTHOUSIAST

ONTZORGEN

OPLOSSINGEN

Nú iemand
nodig?
Bij ATIK staan we
24/7 voor je klaar
en je krijgt
gegarandeerd
binnen 30 minuten
antwoord!

Begeleiding
is een must!
Wij staan midden in de samenleving en wij hebben een duidelijke visie hoe wij op een goede
respectvolle manier met onze
mensen omgaan. Wij blijven altijd persoonlijk
en wij zien mensen als de succesbepalende
factor binnen bedrijven en organisaties. Dat jij
als onze klant tevreden bent: natuurlijk is dat
ons hoogste doel. Sterker nog, het is bijna onze
obsessieve focus. Maar we weten zeker dat we
dat pas bereiken als de mensen die we plaatsen het naar hun zin hebben.
Wij focussen ons dan ook niet alleen op het
hebben en houden van tevreden klanten. Het
is voor ons namelijk ook belangrijk dat onze

medewerkers die wij plaatsen het naar hun
zin hebben en zich goed op hun plek voelen.
Hierbij richten wij ons niet alleen op het op
maat realiseren van een perfecte match maar
hechten wij ook veel waarden aan de juiste
begeleiding van onze medewerkers van A tot Z
en een goede huisvesting.
Randvoorwaarden voor optimaal woongenot
en volledige integratie in onze samenleving.
Wij bevorderen dan ook de tevredenheid van
medewerkers door goed naar ze te luisteren, ze
te motiveren, te waarderen en te respecteren.

Leuker leidt vrijwel altijd tot beter,
beter leidt bijna nooit tot leuker.

Passie Respect

Vakmanschap

Motivatie

Met ambitie en
passie
Wij realiseren ons als geen
ander hoe belangrijk werk is.
Werk stimuleert en ontwikkelt.
Werk creëert en verbindt.
Werk geeft voldoening en resultaat. Het is
onze ambitie en passie om samen met jou
het beste uit je ﬂexwerkers én je bedrijf te
halen. Door je te ontzorgen, door mee te
denken, door steeds weer de juiste match
te zoeken, door mensen optimaal te
begeleiden en te motiveren. Zo dragen we
actief bij aan het succes van je organisatie

We doen het samen; want wie niet deelt, vermenigvuldigt niet
Samenwerking is samen werken. Zonder input en feedback kunnen wij niet
door en visa versa. Daarom houden wij van een proactieve en transparante
manier van samenwerken.
Welke type mensen passen bij jouw organisatie, medewerkers en manier van werken?
Zo komen niet alleen onze opdrachtgevers,
maar ook wijzelf, weer een stapje verder.
Dat is altijd het uitgangspunt bij onze zoektocht naar toekomstige nieuwe collega(‘s).

Wij denken vooruit
Natuurlijk mag je rekenen op onze ﬂexibiliteit, deskundigheid en kennis van arbeidsrecht. We zijn ook op de hoogte van wat er
speelt in je branche en we zorgen dat de
ﬂexwerkers precies weten wat er van hen
wordt verwacht. Maar het belangrijkste verschil maken we doordat we samen met jou

het ﬂexwerk zo efﬁciënt mogelijk inrichten.
En precies daar stemmen we samen met jou
de inzet van medewerkers op af.

Ontdek wie we zijn
Natuurlijk zijn wij trots op de goede relaties
die we hebben met onze klanten, van toonaangevende marktleiders tot krachtige
nichespelers; we werken altijd aan een
hechte en betrouwbare samenwerking.
We kunnen hier nog veel meer vertellen.
Maar wat we doen is iets anders dan wie we
zijn. Is er een klik, heb je vertrouwen in ons?
Dat weten we alleen als we elkaar persoonlijk ontmoeten. Binnenkort ook met jou?

Passie
Ons team?
Gemotiveerder krijg
je ze bijna niet.
Want bijna iedereen
die bij Atik werkt is
doorgegroeid vanaf
de werkvloer.
Het barst hier van
de passie, ambitie,
betrokkenheid en
kwaliteit. En we
snappen precies
wat jij nodig hebt én
wat de ﬂexwerkers
nodig hebben.

Onze
beloftes
Wat wij zeggen maakt ons gedreven team
elke dag waar. Daarom doen we je zonder
aarzeling drie beloften:
• We werken met respect en plezier
• We zijn betrouwbaar én ﬂexibel
• En grensverleggend in de brede zin van
het woord

Marktconform? Ja
De goedkoopste? Nee
De beste? Dat bewijzen we graag!

Betrokken

Huisvesting

Opleiding

Begeleiding

Passie

Ambitie

Motivatie

Betrokkenheid

Kwaliﬁcaties

Plezier op werk

SUCCES!

Gelijkheid

Onze diensten
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Uitzenden
Payrolling
Detachering
Werving & Selectie
Poolmanagement

Onze extra’s
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•

Maatwerk
Inhouse services
Mobile recruitment
Vertalingen (denk aan je huisreglement,
veiligheidsvoorschriften e.d.)
Huisvesting
Eigen wagenpark
24/7 bereikbaar
Klantenportaal (planning, urenregistratie,
cao-opsplitsing, digitale dossiers)
rs
Continue begeleiding medewerkers
Coach op de werkvloer
Vaste coördinator
ntatie
Indien gewenst bedrijfsﬁlm/presentatie
eiding
Opleidingen (ontwikkeling & begeleiding
van medewerkers)
E-learning LMS Tool

Logistiek/warehousing
Productie
In- en ompak
Metaal
Techniek
Petro-chemie
Schoonmaak
Agrarisch
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