BIA HR - Solutii de succes
Suport tactic pentru C&A in dezvoltarea capitalului uman

•Externalizarea tactica a activitatilor de salarizare si
administrare de personal catre profesionistii BIA HR a
permis
redistribuirea
activitatilor
repetitive,
consumatoare de timp si resurse interne.
•Departamentul de resurse umane al C&A se
concentreaza pe activitatile strategice orientate catre
oamenii care contribuie la succesul companiei:
atragerea, retentia si managementul talentelor C&A.

"Folosim serviciile BIA HR din Septembrie 2008, anul in
care am lansat operatiunile in Romania. Avandu-i pe ei ca
furnizor de incredere pentru serviciile de salarizare,
administrare de personal si consultanta pe relatii de
munca, ne putem concentra eforturile pentru dezvoltarea
capitalului uman pe care il avem.
Recomand cu caldura BIA ca pe un partener pe care te
poti baza.“
Cristian Codrea
C&A Romania
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De la provocare la solutii
Despre C&A - Ceea ce începea, în 1841, ca o firmă cu 2 angajaţi este astăzi unul din liderii de piaţă
din Europa în domeniul modei. Moştenitorii fondatorilor companiei au recunoscut potenţialul ideii de
afaceri şi s-au extins în ţările vecine, după ce deschiseseră deja câteva magazine C&A în Olanda.
In prezent, C&A Europe are în jur de 1600 magazine în 20 tari europene și peste 37500 angajați. C&A
Romania are in acest moment 25 filiale.
Provocarea: Inca de la inceput, C&A a inteles
importanta unui sistem de salarizare si
administrare de personal cu rezultate corecte si
fara erori. In acelasi timp a inteles ca a face
acest lucru intern putea duce la o diluare a
eforturilor si la o lipsa de concentrare a
resurselor departamentului HR. Recunoscand
rolul oamenilor in prosperitatea companiei si in
succesul procesului national de extindere, C&A
a apreciat ca avea nevoie de un partener cu
experienta care putea oferi un spectru larg de
solutii integrate de resurse umane.

Solutia: Chiar de la inceputurile activitatii in
Romania ale C&A, din anul 2008, BIA HR
contribuie la succesul clientului sau furnizand
servicii integrate de salarizare si administrare de
personal, asigurand conformitatea fluxurilor de
date, proceselor si rezultatelor cu legislatia
romaneasca, demonstrand disciplina si dorinta
de a raspunde proactiv asteptarilor clientului.
Suntem dedicati dezvoltarii si imbunatatirii de
bune practici in domeniul nostru de expertiza si
contribuim prin eforturile noastre la succesul
partenerului nostru C&A.
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