Kelio

HR Assistant
Centraliseer en volg
uw HR-gegevens op
Beheer dagelijks de informatie van uw personeel

Centraliseer uw interne
gegevens en waak over
de HR-gebeurtenissen
dankzij Kelio HR Assistant

Een
omvangrijke en
ingewikkelde
archivering

Kelio HR Assistant biedt u:
Een efﬁciënt en gecentraliseerd beheer van alle beroeps-,
professionele en administratieve gegevens van uw personeel: carrière,
opleidingen, bekwaamheid, identiteitsbewijzen, enz...
Een systeem van documentaire links om elk documenttype bij te
voegen: werkcontract, convocatie, persoonlijk onderhoud...
Een krachtige reporting bestaande uit alle standaard- of
geparametriseerde afdrukken.
Een herinnering aan HR-gebeurtenissen in de vorm van alarmen
die u kunt raadplegen via e-mail of rechtstreeks in uw boordtabel:
geldigheid identiteitsbewijzen en bekwaamheden, volgende
opleidingen...
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Kelio

HR Assistant
Centraliseer en volg
uw HR-gegevens op

Cartograﬁe van de gegevens van Kelio HR Assistant
PERSONEEL
Persoonlijke gegevens
Noodcontact
Nr. sociale zekerheid
Aantal kinderen…

COMPETENTIES

PROFESSIONEEL
Overeenkomst, werk
Kwaliﬁcatie
Statuut
Organigram…

Opvolging van de interne competenties
Controle van de geldigheid van de
competenties
Klassering van de verworven
competenties per niveau

ADMINISTRATIE
Geldigheid van de identiteitsbewijzn
Bankgegevens
Transport bewijzen
Beheer wagenpark
Opvolgen van doktersbezoeken...

CARRIÈRE
Opvolging van het professionele onderhoud
Vroegere beroepservaring
Weergave van de interne carrière
Wens voor interne evolutie

OPLEIDING

Schoolloopbaan
Studieniveau
Opvolging opleidingen
Registratie van stageaanvragen
Documentaire links (convocatie, aanwezigheidsblad…)…

Reporting

HR-meldingen
Kelio HR Assistant gaat een onmisbare tool
worden in uw dagelijks beheer van de informatie
dankzij het alarmsysteem dat de opvolging
van uw interne middelen zal vergemakkelijken
en uw managers en medewerkers hiervoor
verantwoordelijk maakt.

Volgend medisch onderzoek op…

Kelio HR Assistant biedt standaard- en
parametriseerbare afdrukken over all HR-gegevens
van uw personeel. Al deze afdrukken kunnen
worden geëxporteerd en worden geregistreerd in
verschillende formaten:
.pdf, .doc, .xls, .jpg, enz.

Medewerker

Professioneel onderhoud hebben op…
Manager

Einde proefperiode van…

HR-service

Zoning Nord
Avenue Pasteur 19
1300 Wavre - BELGIË

Tel. :

+33 (0) 2 41 71 44 82
Fax:
+33 (0) 2 41 71 44 02

Tel. :

tms.sales@bodet.com
www.bodet.com

info@bodet.be
www.bodet.be

Niet-contractuele gegevens. Bodet behoudt zich het recht
bepaalde functionele, technische, esthetische of
kleurwijzigingen aan te brengen, zonder bericht.
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