10.5 Redenen om met Lugera te werken
Lugera biedt u een totaal nieuwe dimensie in uitzendland, lees maar…
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Lugera verloot regelmatig gratis uitzendkrachten. Dat is bijzonder. Wij denken dat u
nog nooit een uitzendkracht van uw uitzendbureau gratis heeft aangeboden gekregen.
Wij leveren u zeer waardevolle adreslijsten aan volgens uw wensen van nieuwe
klanten, leveranciers of partners. En als u niet precies weet hoe u hier meer verkoop
of inkoop uit kunt halen dan helpen wij u graag. Lugera helpt haar klanten actief om
meer te verkopen of om beter te kunnen inkopen. Hoeveel uitzendbureaus kent u
die bereid zijn (en dit kunnen) om dit voor u te doen?
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Lugera investeert in haar klanten en relaties. Wij zijn proactief en dragen
bij om de grenzen van uw productie en verkopen te verleggen. Wij breiden uw
netwerk uit door het organiseren en sponsoren van toonaangevende seminars.

Totale transparantie. Als u onze website bezoekt ziet u dat u in een andere
wereld komt. Lugera is totaal transparant en stelt alle informatie aan iedereen
beschikbaar. Zelfs onze voorbeeld contracten met onze klanten staan op de site. Al
onze financiële informatie. Onze VCU documenten. En nog veel meer.
Lugera heeft zeer innovatieve tools om te zorgen dat u nog meer
geld bespaart op en nog meer kunt produceren met onze
uitzendkrachten. De Lugera Profiel Analyse is zo’n voorbeeld.
Lugera is het enige Oost Europese uitzendbureau dat in Nederland
A1 verloning aanbiedt wat geheel voldoet aan alle nationale en
internationale regelgeving.
Werken met Lugera betekent altijd dat u geld bespaart op uw inleen
tarieven. Wij zijn veel goedkoper dan Nederlandse uitzendbureaus omdat wij
veel lagere marges hanteren. Wij hebben geen dure kantoren in Nederland en
geen duur Nederlands personeel.
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Lugera is te allen tijde bereid om alle informatie die u denkt nodig te
hebben te verstrekken. Wij organiseren, gratis, goed verzorgde
ontbijtsessies zodat u helemaal bijgepraat kan worden.
Lugera heeft meer dan 1.000.000 (1 miljoen) potentiele kandidaten in
haar databases in Oost Europa. Kent u een uitzendbureau die dat heeft?
Lugera is volledig gecertificeerd. NEN 4400-2, VCU, ISO en
beschikt over alle benodigde licenties in de thuislanden in Oost
Europa. Lugera is ook het grootste onafhankelijke uitzendbureau in
Oost Europa.
Wij hebben geen kantoor in Nederland en daardoor kunnen onze marges naar beneden en dus
ook uw inleentarief. Wij zijn Oost Europees en hebben een geweldige werkmentaliteit. Dat
werkt in uw voordeel. Wij zijn super, super, super aardig en wij gaan voor u door het vuur. Wij
hebben geweldige innovatieve oplossingen om u meer te laten produceren met minder
uitzendkrachten. Wij helpen actief mee om u meer te laten verkopen en goedkoper te laten
inkopen. Lugera biedt een totaal nieuwe dimensie. Is grensverleggend. Lugera werkt heel graag
samen met andere uitzendbureaus en dienstverleners waardoor er altijd voor de klant de beste
oplossing wordt gevonden.

