Sun-Power
werkt samen...
...aan de juiste
persoon op de
juiste plek

www.sun-power.nl

Werkt samen...
aan een gezamenlijke
toekomst

zowel onze werknemers als onze opdrachtgevers. Hierbij
staat eerlijkheid en respect centraal. Elke werkende
hand is bij ons uniek.

Onze visie
In 2023 is eerlijk en respectvol werk de normaalste zaak

Wie zijn wij?

van de wereld.

Sun-Power is een arbeidsbemiddelingsbureau voor
flexibel en vast personeel uit Nederland en de rest van

Samen met onze klanten en medewerkers een eerlijke

Europa. Wij hebben een ruime kennis en ervaring binnen

en respectvolle werkomgeving creëren, zodat we samen

de agrarische en technische sector. Wij creëren de juiste

kunnen groeien, is niet alleen onze droom, maar ook écht

werkbeleving door een open dialoog te voeren met

onze missie.

Samen sterk door
... eerlijkheid en respect
Spiegel voorhouden
Door elkaar een spiegel voor te houden groeien we samen.
•

Sun-Power informeert over de huidige en toekomstige marktontwikkeling.

•

Sun-Power streeft naar open en transparante communicatie.

•

Sun-Power hecht waarde aan de ervaringen van alle partijen.

Behulpzaamheid; inhoud & diepgang
Door de open communicatie denken we allemaal met elkaar mee. Wij zorgen voor de juiste
hand op de juiste werkplek.
•

Sun-Power denkt mee over nieuwe ideeën.

•

Sun-Power biedt goede huisvesting en vervoer.

•

Sun-Power zorgt ervoor dat de flexwerker weet waar hij/zij aan toe is.

Van ‘ik’ naar ‘WIJ’ filosofie
We zijn er voor elkaar.
•

Wij besteden aandacht aan zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen mensen.

•

De overeenkomsten zijn datgene wat mensen verbindt.

Driehoek filosofie
De medewerker, het uitzendbureau en de inlener staan centraal. We reiken elkaar de hand
toe. Vele handen maken licht werk, want de toekomst zijn wij samen.
• Alle drie de partijen gaan te allen tijde respectvol met elkaar om.
• Samen zijn is meer dan alleen elkaars hand vasthouden.

Onze medewerkers aan het woord
Wie zijn de handen die zich elke dag voor de volle 100% inzetten? We laten ze graag
aan het woord. Lees hieronder drie uitspraken van medewerkers.

“Bij Sun-Power ben ik geen nummer,
maar word ik echt opgemerkt.“
André Cornelissen
Projectleider Techniek

“Ik ben trots op de kans die
Sun-Power mij heeft geboden
om voor hen te werken.”
Karolina Pelplinska
Agrarisch Medewerker

“Sun-Power heeft mij nog nooit
teleurgesteld.“
Mariusz Bogdanski
Assemblage Monteur

Bezoek onze website om de hele interviews te bekijken.

Sun-Power Dienstverlening
Sun-Power biedt totaaloplossingen op het gebied van mens en werk.

Uitzenden

Werving en selectie

Dus u wilt uw werkgeversrisico’s beperken? Wij denken

Het vinden van het juiste talent is een tijdrovende taak die

hierover graag met u mee. Wij zetten flexwerkers in naar

wij graag op ons nemen, zodat u tijd overhoudt om aan

de behoefte van uw organisatie.

uw corebusiness te besteden.

Detacheren

Huisvesting

Heeft u versterking nodig voor een vaststaande periode

Sun-Power biedt zijn werknemers uitstekende woon-

of wilt u eerst kijken of de medewerker daadwerkelijk

accommodatie aan, zodat zij op een aangename manier

past binnen uw organisatie? Wij zorgen voor de dialoog

kunnen wonen en werken. De huisvesting is van alle

tussen de drie betrokken partijen. Detacheren biedt

gemakken voorzien en voldoet aan de voorwaarden van

flexibele zekerheid en continuïteit.

Stichting Normering Flexwonen.

Payrolling

Vervoer

Wilt u afstand doen van het juridisch werkgeverschap,

Werknemers van Sun-Power die niet voorzien zijn van

maar wel zelf werven en selecteren? Dan kiest u voor

eigen transport krijgen altijd vervoer aangeboden door

payrolling. Wij nemen alle lasten van het werkgeverschap

Sun-Power. Dat kan een fiets zijn voor de kleine afstanden

uit handen. Dat biedt u veel voordelen.

en bij grotere afstanden wordt er een auto aangeboden.

Onze klanten aan het woord
De praktijk is het bewijs. Daarom laten we graag onze tevreden klanten aan het woord!
Hieronder twee uitspraken van onze klanten.

“Sun-Power is voor ons een
betrouwbare partner. Het zit
hem in de details.”
Jolanda Heijmans
Management Assistant / P&O
Christiaens Group BV

“Al tien jaar werk ik samen
met Sun-Power, omdat we
afspraken samen kunnen
waarmaken.”
Ber Cox
Directeur Cox Aardbeien B.V.

Bezoek onze website om de
hele interviews te bekijken.

