INTERIM-MANAGEMENT
MANAGEMENTASSISTENTIE
COACHING
VOOR ZORG- & WELZIJNSORGANISATIES
EN OVERHEIDSDIENSTEN
In uw organisatie draait alles rond mensen. Uw dienstverlening is gericht
naar mensen, en uw medewerkers zorgen ervoor dat zij de service krijgen
die zij verdienen. Zoals in elke organisatie of afdeling kan het gebeuren dat
een leidinggevende, verwacht of onverwacht, langere
tijd afwezig is. Of dat hij of zij een steuntje in de rug nodig heeft.
Dan doet u een beroep op Probis Management.

PROBIS MANAGEMENT BIEDT U
DRIE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

1

interimmanagement

De professionele manager neemt
tijdelijk een leidinggevende functie
in uw organisatie waar.

2

managementassistentie

Een managementassistent staat
de leidinggevende (vaak lid van
het directieteam) bij tijdens de
uitvoering van zijn of haar taken.

3

coaching

De personal coach werkt op het
aanscherpen van competenties
en skills van de leidinggevende.
Coaching kan deel uitmaken van een
managementopdracht, of een afzonderlijk traject vormen.

FOCUS

FOCUS

FOCUS

continuïteit van de dagelijkse
werking en optimalisatie
van uw organisatie

ondersteuning van de
leidinggevende, algemeen
of bij specifieke taken

leidinggevende capaciteiten en/of
technische vaardigheden
versterken

PROBIS MAAKT HET VERSCHIL

KWALITEIT

KENNIS

Kwaliteit, daar draait het om. Hoe
hoger de kwaliteit, hoe groter de
waarde voor uw organisatie.
Onze interimmanagers beschikken
hiervoor over een toolbox met diverse instrumenten en methodieken.
Ze worden permanent ondersteund
via inter- en supervisie.

Achter onze interimmanagers
staat een team van gespecialiseerde
collega’s met specifieke kennis in
diverse domeinen, waarop zij te
allen tijden een beroep kunnen
doen.

CONTINUÏTEIT
Het team van Probis Management
bestaat uit meerdere interimmanagers waardoor de continuïteit
van uw project gegarandeerd is.
In geval van onvoorziene afwezigheid (bijv. bij ziekte) kunnen zij
elkaars opdracht moeiteloos
overnemen.

HOOGOPGELEIDE MANAGERS

Probis Management bestaat uit een team van hoogopgeleide
managers die tijdelijke opdrachten uitvoeren in zorg- en
welzijnsorganisaties en bij de overheid. Deze service bestaat al meer
dan drie decennia en is de oudste dienstverlening binnen Probis Group.

FLEXIBILITEIT

U doet een beroep op ondersteuning op het moment dat u die nodig heeft,
en voor de periode waarin u die nodig heeft.

RESULTAATGERICHT

“

Wat wij sterk waarderen

in de mensen van Probis Mgt is
dat zij zelf uit de sector komen.
Ze kennen het reilen en zeilen
in de zorg en zijn uitstekend
op de hoogte van de financiële
kant van de zaak.
Daan Ceulemans

”

algemeen directeur, gemeente Grobbendonk

De interimmanagers van Probis Management zijn ervaren en beschikken
over de nodige expertise. Bovendien kijken zij met een frisse blik naar uw
organisatie waardoor zij heel resultaatgericht kunnen werken.

ZINVOLLE INVESTERING

De flexibiliteit, de focus op de opdracht binnen de vastgelegde termijn en
de kennis van de interimmanagers zorgen voor een permanente return
on investment.

BENIEUWD WAT PROBIS MANAGEMENT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons via info@probis.be of 014 58 58 00.
We helpen u graag verder.
PROBIS GROUP: BRUSSEL - GEEL - AALTER
www.probisgroup.be - info@probisgroup.be
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