Wat voor weer het ook is, wat voor prijzen u ook gaat maken.
Met Lugera is het altijd een beter jaar voor u dan zonder
Lugera. Hoog tijd dus om met ons in zee te gaan.
Voor een dubbeltje per uur zit u bij Lugera op de eerste rang

Nieuw in Nederland
De Lugera Profiel Analyse

Het effect is tweeledig

Lugera heeft een analyse ontwikkeld die bij haar klanten resulteert in een
hogere productiviteit en een lager verloop van personeel. Zonder dat onze
klanten daar intern iets voor hoeven te veranderen, en zonder dat daar grote
investeringen mee gemoeid zijn. Het kost onze klanten € 0,10 per gewerkt uur
per uitzendkracht. De minimale opbrengst is € 0,90 per gewerkt uur per
uitzendkracht.

Een direct gevolg van de Lugera Profiel Analyse is dat het personeelsverloop
minimaal gehalveerd wordt. En na een periode van 6 maanden wordt
teruggebracht tot een kwart van uw huidige verloop. De kosten van het
continu inwerken van nieuw personeel zijn hoog:
1. Het inwerken en trainen van nieuwe mensen kost management tijd. Onze
inschatting is dat dit per nieuwe werknemer zo’n € 250 kost,
2. De eerste weken is de productiviteit van een nieuwe werknemer onder het
gemiddelde en is bij deze persoon de kostprijs per geproduceerde eenheid
(per geplukte kilo, ingepakte producten etc) vaak twee keer hoger dan de
norm. Onze inschatting is dat dit een bedrijf de eerste maand zo’n € 1.200 kan
kosten (bij werknemers op WML niveau).

Doe nu de Lugera Profiel Analyse Test op www.lugera.nl en u
ziet direct hoeveel meer winst u met Lugera kunt realiseren
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winst verbeteraar
Als het personeelsverloop met 50% teruggebracht kan worden dan bespaart
een bedrijf met 10 werknemers minimaal 5 x € 200 plus 5 x € 1.200 is in totaal
€ 7.000.
Met slechts 10 personeelsleden. En dan alleen nog maar met het terugdringen
van het personeelsverloop.
Een tweede positief effect van de Lugera Profiel Analyse is dat de
arbeidsproductiviteit aanzienlijk toeneemt. De uitzendkrachten hebben een
hogere productiviteit. Men plukt bijvoorbeeld meer en tegen een hogere
kwaliteit. Bij onze klanten realiseren wij een productiviteitstoename van 10%
of meer. Met 10 uitzendkrachten die 167 uur per maand werken voor een allin uurtarief van € 14,- verdient u per maand dus minimaal € 2.338 extra (als wij
alleen naar de salariskosten kijken). De hogere kwaliteit resulteert in minder
afkeur of afval. Daar realiseren wij voor u een minimale besparing van 5%:
€ 1.169.

De klanten van Lugera verdienen drie keer
1. Het uurtarief van onze uitzendkrachten is minstens € 1,- lager dan van
andere uitzendbureaus, dus een besparing per maand van minimaal € 1.670
bij 10 uitzendkrachten.
2. Het personeelsverloop neemt aanzienlijk af waardoor u veel geld bespaart
per seizoen en minimaal € 7.000,3. Het personeel produceert minimaal 10% meer met een betere kwaliteit
waardoor u in totaal € 3.507 bespaart.
Met 10 uitzendkrachten bij een seizoen van 6 maanden bespaart u dus in
totaal: € 20.500*
* dit is een voorbeeld en de opbouw en hoogte van de besparingen zijn bij elke
klant anders
En, de verbeteringen die wij doorvoeren kosten u maar een dubbeltje per uur
en zijn van structurele aard. Jaar in, jaar uit. Bij Lugera zit u voor een
dubbeltje op de eerste rang.
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De Lugera Profiel Analyse - Winst Ontwikkelaar
De Lugera Profiel Analyse doen wij alleen voor onze klanten die
uitzendkrachten van ons betrekken. Voor een optimaal resultaat hebben wij
zes maanden de tijd nodig.
Om de Lugera Profiel Analyse tot een succes te maken hebben wij van onze
klant de productie output per uitzendkracht per periode nodig en, indien
beschikbaar, het kwaliteitsniveau. Daarnaast moet Lugera (binnen zekere
grenzen) de vrije hand hebben in het bepalen van het profiel van de
uitzendkrachten en de mogelijkheid hebben om hier in te veranderen, ook met
de nationaliteiten van de uitzendkrachten.
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Hoe werkt de Lugera Profiel Analyse?
Behalve dat u ons de productie output per uitzendkracht geeft hoeft u verder
niets te doen. Ook hoeft u niets te veranderen in de productieprocessen.
Wij nemen namelijk de uitzendkracht en zijn of haar profiel als uitgangspunt.
Wij vergelijken de productiviteit per uitzendkracht met hun persoonlijke
profielen. Wij kijken bijvoorbeeld naar de productiviteit en de verschillen
hiervan tussen geslacht, nationaliteit, leeftijd, ervaring, en nog tientallen
andere essentiele aspecten die van grote invloed (kunnen) zijn op
personeelsverloop en productiviteit.
Door het analyseren van deze gegevens van vele tientallen en soms wel
honderden uitzendkrachten over een periode van vele maanden kunnen wij
gefundeerde uitspraken doen over het meest optimale persoonlijke profiel
voor uw uitzendkrachten dat een garantie vormt voor een lager
personeelsverloop en een hogere productiviteit.
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Hieronder ziet u een voorbeeld van een Profiel Analyse waarbij de kenmerken
van de veschillende persoonlijke eigenschappen van de uitzendkracht
omcirkeld zijn. Uit de vele honderden mogelijkheden leidt de Lugera Profiel
Analyse naar het optimale profiel van een uitzendkracht. Want op basis van de
productiviteit per uitzendkracht en de vergelijking van alle persoonlijke
kenmerken van een uitzendkracht komen wij er achter aan welk profiel hij of
zij moet voldoen om garant te staan voor een hoge productiviteit.

U hoeft hier (haast) niets voor te doen
Om aanzienlijke besparingen te realiseren hoeft u dus (haast) niets te doen. U
geeft alleen de productie opbrengst per uitzendkracht aan ons door per
periode (liefst per week maar kan ook per maand).
Om dus een productiviteitstoename te realiseren, de kwaliteit te verhogen en
het personeelsverloop terug te brengen zijn er geen interne veranderingen of
investeringen nodig. Dit maakt de Lugera Profiel Analyse uniek en makkelijk
toepasbaar. Het enige wat u betaalt is € 0.10 per gewerkt uur per
uitzendkracht extra op het uurtarief wat u bij Lugera heeft

In dit voorbeeld is de optimale uitzendkracht een Roemeense man van tussen
de 51 en 55 jaar oud uit het Oosten van Roemenie en verder met de
persoonlijke kenmerken 5.3 - 6.2 - 7.5 - 8.4 - 9.3 - 10.5.
Welke kenmerken dit zijn kunnen wij u niet voorspellen want dat is per klant en
per activiteit verschillend. En om hier achter te komen hebben wij dus zo’n 6
maanden nodig van gedetailleerde en intensieve analyse.
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Deze € 0.10 hebben wij nodig om onze analyst van te betalen die minstens 6
maanden lang zeer nauwkeurig alle persoonlijke kenmerken van de
uitzendkrachten vergelijkt met hun productiviteit.

De eerste resultaten binnen een paar maanden
U hoeft niet 6 maanden te wachten op de eerste resultaten. Al binnen 3
maanden plukt u de vruchten van de eerste besparingen en de € 0.10 per
gewerkt uur wordt daardoor al heel erg snel terugverdiend.

Bij Lugera verdient u drie keer: een lager uurtarief, verminderd
personeelsverloop en verhoogde productiviteit. Bel of e-mail naar
Ludmila.Sjoerdsma@lugera.com (0622323545) om een afspraak in te plannen
met een van onze agenten.
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Wanneer kunnen wij bij u van start?
Als u nog geen klant bent van Lugera dan is dit toch wel het beste argument
om met ons in zee te gaan. Naast een veel beter uurtarief bieden wij u een
ongekende mogelijkheid tot productiviteitsverhoging ZONDER dat dit u geld
kost. U kunt de Lugera Profiel Analyse ook nergens anders aanschaffen want
deze is uniek voor Nederland. Ongeacht wat het weer doet, ongeacht wat de
prijzen doen, met Lugera heeft u altijd een beter jaar. Hoog tijd dus om de
knoop door te hakken en met Lugera in zee te gaan.
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Wij zijn Lugera – The People Republic
Homeland of Talent
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