Outsourcing usług

Firma Asia Sp. z o.o. zatrudniająca 100 osób, poszukuje pracownika biurowego i z w tym celu podpisała umowę
z firmą PROBET.
Współpraca z firmą PROBET daje realne oszczędności w postaci braku kosztów związanych z:
1) rekrutacją i zatrudnieniem pracownika (badania, szkolenia BHP, odzież robocza),
2) obsługą kadrowo –płacową,

3) absencją chorobową pracownika.
Przepływy finansowe roczne w przedsiębiorstwie Asia Sp. z o.o. zatrudniającym 100 osób na etacie.

WYDATKI
FIRMY

WYDATKI FIRMY
pracownik własny
Opłata (kara) na rzecz PFRON
przy 100 etatach,
brak zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
13 320 zł x 12 miesięcy
Koszt za pracownika na etacie
z wynagrodzeniem brutto 4000 zł
+ koszt ponoszony przez firmę
w pierwszym miesiącu zwolnienia
chorobowego pracownika:
4 860 zł x 12 miesięcy
= 58 320 zł + 2 760 zł = 61 080 zł
Faktura firmy PROBET za usługę
wykonywaną przez jednego
pracownika (uwaga! dni w których
pracownik jest na zwolnieniu
chorobowym pomniejszają
wartość faktury)
4 860 zł x 12 miesięcy = 58 320 zł

RAZEM

Oszczędność roczna przy
outsourcingu usług wykonywanym
przez jednego pracownika

159 840 zł
61 080 zł

220 092 zł

* 159 840 zł - (50 % z kwoty 58 320 zł) = 130 680 zł

współpraca
z PROBET

130 680 zł*

58 320 zł

189 000 zł

31 092 zł

Outsourcing usług
– oferta hybrydowa

Firma specjalizująca się w usługach magazynowych, zatrudniająca 100 osób,
potrzebuje kolejnych pracowników więc w tym celu podpisała umowę z firmą PROBET.
W ramach zawartej umowy firma PROBET zobowiązuje się do świadczenia usług
przez dwóch pracowników magazynu (w tym jednego pracownika posiadającego orzeczenie
o niepełnosprawności oraz jednego pracownika bez orzeczenia).

WYDATKI
FIRMY

WYDATKI FIRMY
pracownik własny
Opłata (kara) na rzecz PFRON
przy 100 etatach, brak zatrudnionych
osób niepełnosprawnych:
13 320 zł x 12 miesięcy
Koszt dwóch pracowników własnych
na etacie z wynagrodzeniem brutto
4000 zł + koszt ponoszony
przez firmę w pierwszym
miesiącu zwolnienia
chorobowego pracowników:
4 860 zł x 2 osoby x 12 miesięcy =
116 640 zł + 5 520 zł
= 122 160 zł
Faktura firmy PROBET za usługę
wykonywaną przez
dwóch pracowników
(uwaga! dni w których pracownik
jest na zwolnieniu chorobowym
pomniejszają wartość faktury)
9 720 zł x 12 miesięcy = 116 640 zł

RAZEM

Oszczędność roczna przy
outsourcingu usług wykonywanym
przez dwóch pracowników.

159 840 zł

122 160 zł

282 000 zł

* 159 840 zł - (50 % z kwoty 116 640 zł) = 101 520 zł

współpraca
z PROBET

101 520 zł*

116 640 zł

218 160 zł

63 840 zł

Outsourcing usług – usługa
transportowo-magazynowa

Firma specjalizująca się w usługach magazynowych, zatrudniająca 100 osób, w związku z rozwojem firmy potrzebuje kolejnych
pracowników i tym samym jest zainteresowana powiększeniem bazy urządzeń transportu bliskiego – wózków widłowych.
W tym celu podpisała umowę z firmą PROBET W ramach zawartej umowy firma PROBET zobowiązuje się do świadczenia
usługi za pomocą swojego pracownika, posiadającego wymagane uprawnienia i wykonującego usługę na wózku widłowym,
dostarczonym przez firmę PROBET.

WYDATKI
FIRMY

WYDATKI FIRMY
pracownik własny
Opłata (kara) na rzecz PFRON przy
100 etatach, brak zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
13 320 zł x 12 miesięcy
Koszt pracownika własnego na etacie
z wynagrodzeniem brutto 6000 zł
+ koszt ponoszony przez firmę
w pierwszym miesiącu zwolnienia
chorobowego pracowników:
7 300 zł x 12 miesięcy
= 87 600 zł + 4 140 zł = 91 740 zł
Faktura firmy PROBET za usługę
wykonywaną przez jednego pracownika
(uwaga! dni w których pracownik jest
na zwolnieniu chorobowym
pomniejszają wartość faktury)
7 300 zł x 12 miesięcy = 87 600 zł
Koszty najmu wózka widłowego
3 000 zł x 12 miesięcy = 36 000 zł

RAZEM

Oszczędność roczna przy outsourcingu
usług wykonywanym przez jednego
pracownika PROBET świadczącego usługę
na wózku widłowym dostarczonym
również przez PROBET

159 840 zł
91 740 zł

36 000 zł
287 580 zł

* 159 840 zł - (50 % z kwoty 87 600 zł + 36 000 zł) = 98 040 zł

współpraca
z PROBET

98 040 zł*
87 600 zł

36 000 zł
221 640 zł

65 940 zł

