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Company Profile Flex-in Logistics
Flex-in Logistics is een interim-organisatie voor logistieke bedrijven die
het hele jaar door – 24 uur per dag en zeven dagen in de week – een
beroep doen op gekwalificeerd uitzendpersoneel. Daarnaast is Flex-in
actief in chauffeursopleidingen, detachering, outsourcing en
payrollservice.
Flex-in Logistics heeft 150 tot 200 chauffeurs dagelijks op weg. Het
snelgroeiende bedrijf heeft momenteel vijf Nederlandse vestigingen
(Midden-Beemster, Breda, Hoogeveen, Bemmel en Venlo) en een vestiging
in Warschau (Polen).
De directie van Flex-in Logistics wordt gevormd door Eit en Niels Blanken.
Uitzendorganisatie
Flex-in Logistics is een betrouwbare partner op het gebied van tijdelijk (of
vast) logistiek personeel. Met behulp van ons zorgvuldig opgebouwde
bestand aan flex-medewerkers, vinden wij op korte termijn gekwalificeerde
en ervaren vrachtwagenchauffeurs (ook C/CCVB gediplomeerd), ADRgecertificeerde chauffeurs, heftruckchauffeurs, orderpickers en planners.
Ook beschikt Flex-in Logistics over een vestiging in Polen. Van daaruit
kunnen rechtstreeks uit Polen afkomstige chauffeurs worden ingehuurd, die
kunnen bogen op ruime ervaring in (inter)nationaal transport. Poolse
chauffeurs zijn zeven dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar.
Chauffeursopleidingen
Bij Flex-in Logistics kunnen mannen en vrouwen die in het
beroepsgoederenvervoer aan de slag willen, terecht voor een C- of CCVBopleiding en voor de ADR-opleiding voor transport van gevaarlijke en
brandbare stoffen. De kandidaten sluiten een overeenkomst met Flex-in en
zijn na het behalen van het desbetreffende diploma verzekerd van een vaste
baan via onze interim-organisatie. De kosten van de opleiding zijn voor
rekening van Flex-in dat hiervoor betrouwbare en ervaren opleiders in huis
heeft.
Detachering
Opdrachtgevers willen soms elk werkgeversrisico uitsluiten. In dat geval is
het mogelijk logistiek personeel door Flex-in te laten detacheren. Wij
zorgen dan voor de loonbetaling aan de gedetacheerde medewerker en
brengen de klant een vooraf overeengekomen tarief in rekening.
Outsourcing
Het onderbrengen van werkzaamheden bij gespecialiseerde leveranciers is
al lang geen uitzondering meer. Flex-in Logistics anticipeert daar steeds

vaker met succes op. Wij beschikken dan ook over een uitgebreid en divers
netwerk specialisten in binnen- en buitenland en over de kennis en ervaring
om de juiste partner te vinden. Wij bemiddelen tussen klant en leverancier
en maken concrete afspraken over prijzen, levertijden en bijkomende zaken
als transport, verzekering en garanties.
Payroll service
Binnen Flex-in Logistics zijn specialisten werkzaam die kunnen worden
ingezet bij het voor opdrachtgevers verzorgen van de loonadministratie en
loonbetalingen. In dat geval verzorgen wij dan tevens de afdracht van de
sociale verzekeringspremies en zorgen wij voor het in acht nemen van de
CAO-voorwaarden.
Prijsgarantie
Flex-in Logistics hanteert het principe 'afspraak is afspraak'. Voorafgaand
aan de feitelijke werkzaamheden stellen wij in overleg met onze
opdrachtgevers een uitgebreid draaiboek samen waarin alle relevante
gegevens, voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd. Onze mensen kennen
hierdoor de weg in het bedrijf van de opdrachtgever, weten wie hun
contactpersoon is, welke producten het betreft en welke werkwijze en regels
er gelden. De opdrachtgever confronteren we dan ook nooit met
verrassingen achteraf.
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