Wie is Guyra International Arbodienst?
Guyra is een innovatieve middelgrote dienstverlener en biedt al ruim 20 jaar service en
kwaliteit aan organisaties van klein tot groot door heel Nederland. Guyra werkt op basis
van persoonlijke & praktische benadering en geeft daardoor helder advies & brede
ondersteuning.

Guyra Arbodienst: Samen werken aan duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Dit doen wij op onze eigen(wijze) manier met veel persoonlijke aandacht en hart voor uw
organisatie. Wij voelen ons sterk verbonden met onze klanten. Samen staan we sterker.
Door efficiënte en nauwe samenwerking met onze ervaren partners waaronder Medimark
(Medische Keuringen) & PZZaken (HRM/Juridische ondersteuning) hebben wij veel meer
kennis en mogelijkheden dan een gewone Arbodienst. Dat werkt in uw voordeel want dit
alles nemen wij automatisch mee in de dagelijkse praktijk en maakt dat Guyra al
jarenlang meer kan en meer is dan “slechts” een Arbodienst of een verzuimloket.
Onze medewerkers kennen u persoonlijk en streven samen met u naar Integraal
GezondheidsManagement gericht op een gezonde(re) bedrijfsvoering en gaan voor u een
stap verder dan alleen het registreren en managen van uw verzuim.
Hoe doen we dat?
 Door u en uw organisatie echt te kennen zodat we een zinvolle bijdrage leveren
 Door persoonlijke aandacht voor u en uw medewerk(st)ers
 Door oplossingsgericht te denken/te werken en waar nodig snel te schakelen
 Door gezondheid van mens en omgeving te bevorderen waar mogelijk
 Door effectieve, doelmatige en tijdige preventie (en zo verzuim voorkomen en verminderen)
 Door ook te denken en te handelen met het oog op de lange termijn
 Door de zaken vooral reëel neer te zetten
Wat hebben wij u te bieden? Simpel gezegd: alles wat zo ongeveer iedere Arbodienst
u waarschijnlijk beloofd en/of wat gewoon een logisch gevolg is. Maar aanvullend krijgt u:
+ Persoonlijke aandacht van een betrokken partner die verder kijkt dan verzuim alleen
+ Helderheid: Bij ons weet u vooraf waar u aan toe bent zonder verder gedoe
+ Onze brede en aanvullende kennis en aanpak i.s.m. onze partners
+ Veel dingen niet (zie volgende alinea hieronder) maar dat spreekt u waarschijnlijk juist aan
Wat krijgt u bij ons niet?
 Geen ingewikkelde en/of onoverzichtelijk pakketten
 Geen kosten voor zaken die u toch niet of nauwelijks gebruikt
 Geen verborgen kosten & allerlei uitzonderingen
 Geen tarieven die afhankelijk zijn van uw ziekteverzuimpercentage/meldfrequentie
 Geen toeslagen bij hoog(er) ziekteverzuim of veranderingen in uw personeelsbestand
 Geen digitale/onpersoonlijke behandeling van u of uw uitgevallen medewerker
Waarom kiezen voor Guyra?
 Gecertificeerde Arbodienst
 Landelijke dekking/ondersteuning
 Korte lijnen & heldere communicatie
 Oplossings- en servicegericht
 Kwaliteit met een gezonde prijsstelling







Ruim 20 jaar ervaring
Persoonlijke aandacht & betrokkenheid
Herkenbare Rotterdamse nuchterheid
Geen verborgen kosten
Meer dan (alleen) een Arbodienst!

Onze visie: “Werken is gezonder!”
www.guyraint.nl

www.arbodienstguyra.nl
www.integraal-gezondheidsmanagement.nl

www.guyra-arbo.nl

