
Lej en HR Assistent  
- få HR assistance efter behov

Har du brug for hjælp til HR
administration i din virksomhed?  

Vi kan sende en HR assistent ud til
jer, som kan løse de HR opgaver, du 

 

vælger. 

Fleksibel løsning
– lej en HR assistent på del- eller fuldtid 
Vi tilbyder en fleksibel løsning til dig og 

 

din organisation - uanset om dit behov for
assistance er 1-2 dage om ugen eller 1-2
dage om måneden eller noget helt tredje.

Sammen med dig skræddersyr vi en 

 

løsning, så din virksomhed får dækket 

 

præcis de HR-behov, der måtte være. 

 

Uanset om det drejer sig om løsning af 
akutte opgaver i en tidsbegrænset
periode, eller den daglige HR
administration.

Skræddersyet HR funktion
HR assistenten løser aftalte opgaver 

 

i virksomheden, og trækker i øvrigt i 

 

relevant omfang på Accountors specialister.

Vi har medarbejdere inden for alle
HR funktionens opgaver, fra onboarding
og rekruttering til organisationsudvikling,
kompetenceafklaring og personalejura. 

 
 

Fordele ved at leje en HR assistent

•   Frigør mellemledernes  /  chefernes 
ressourcer, så de kan fokusere på  

det, de er ansat til, og er gode til

•  Billigere lønomkostninger

•   En dedikeret ”medarbejder”, der 
har fagligheden og erfaringen på 
plads

•   En medspiller, der kan bistå, aflaste 
og afhjælpe jer i dagligdagen 

•   En mere struktureret og e�ektiv 

 

HR administration

•   Ledelsen får tid til at fokusere på 
egne opgaver – øget arbejdsglæde

•   Frigivet arbejdstimer til at sikre 
højere indtjening og omsætning

•   Den øvrige organisation får 
mulighed for at få besvaret HR 
spørgsmål

Få professionel assistance til dine 
HR administrative opgaver, fx: 

•   Medarbejderadministration 
 

(HR adm)

•  Elektronisk arkiv

•  Ansættelseskontrakter

•  Input til løn

•  Rekruttering

•  Introprogram til nye medarbejdere

•  Basis HR jura

•  Etablering af basis HR processer

•   Udarbejde eller vedligeholde 
personalehåndbog med nyeste og 
aktuelle politikker og lovgivning 

•   Revidere og/eller udvikle skabeloner 
til HR – 3. mdr. samtaler, MUS  
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