Het verlof in je organisatie was nog nooit zo
gemakkelijk
Neem afscheid van verlofverzoeken via e-mail, losse briefjes of mondeling aan je
bureau. De verlofregistratie vergemakkelijken doe je met Loket.nl.
Medewerkers hebben altijd inzicht in hun actuele verlofsaldo en kunnen snel en
eenvoudig een verlofaanvraag indienen. Als leidinggevende kun je de aanvragen
vervolgens heel gemakkelijk met behulp van een overzichtelijke verlofkalender
goedkeuren of afwijzen. Loket.nl zorgt ervoor dat je minder tijd kwijt bent aan de
vrije tijd van je medewerkers.

Eenvoudig verlof aanvragen
Je medewerkers kunnen via het Werknemerloket
eenvoudig verlof aanvragen. Zodra zij een vrije dag of
vakantie aanvragen, krijgt de leidinggevende hiervan
een melding. Vervolgens kan hij de aanvraag
accepteren of weigeren. En dat is nog niet alles. Er
wordt onderscheid gemaakt in wettelijke en
bovenwettelijke verlofuren. Automatisch wordt de
eerst aflopende verlofsoort afgeschreven. Jij hebt dus
geen omkijken meer naar de verlofregistratie.

Medewerkers hoeven alleen maar in te loggen in het
Werknemerloket en zien direct hoeveel verlofuren ze nog te
besteden hebben. En willen ze een vrije dag aanvragen? Dan
kan dat ook heel eenvoudig vanuit het Werknemerloket.
Woonwinkel Flinders
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Altijd een actueel saldo
‘Hoeveel vrije dagen heb ik nog?’ Een vraag die je vaak te horen krijgt als
werkgever. Met Loket.nl zorg je ervoor dat er nooit meer onduidelijkheid is over
het verlofsaldo. Wanneer een verlofaanvraag is gedaan, wordt het verlofsaldo
automatisch bijgewerkt. Op ieder moment van de dag is het verlofsaldo actueel.

Geen verrassingen als het om vakantie gaat
Met de overzichtelijke verlofkalender zie je in een oogopslag welke medewerker
vandaag of de komende dagen vrij is. Zo weet jij altijd precies wie van je mensen
aanwezig is.

Verlofregistratie op alle apparaten
Werknemers kunnen hun verlof raadplegen in een browser of in de
Werknemerloket App, beschikbaar voor iOS en Android. Waar ze ook zijn, met
een internetverbinding kunnen zij altijd en overal hun actuele verlofsaldo
raadplegen en een verlofaanvraag indienen.

Flexibele verlofregistratie
Bij het instellen van verlof zijn er veel mogelijkheden om
dit naar eigen wens in te regelen. Zo kun je een
onderscheid maken in 15 verlofsoorten en het verlof
automatisch laten opbouwen per jaar, maand of uur. Dat
maakt flexibele verlofregistratie voor je organisatie
haalbaar.

Interesse of vragen? Neem gerust contact met ons op.

Alert Salarisservice
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Kokswijk 29
9354 BV Zevenhuizen
T 0594 – 511 695
info@alertspd.nl

