BIA HR - Solutii de succes
Ingrediente de calitate pentru succesul ÜLKER ROMANIA

•Stabilitatea si profesionalismul echipei de cont BIA
HR au permis o abordare integrata, unitara si continua
a situatiilor complexe privind salarizarea, fiscalitatea
salariala si alte teme specifice administrarii resurselor
umane. Asiguram “ingrediente de calitate pentru
cuptorul” Ülker Romania inca de la inceputuri!
“Daca aluatul e bun, prajitura creste si incanta lumea
cu savoarea sa. Avem grija ca in “cuptorul” muncii
noastre sa intre doar ingrediente de calitate. Avem
astfel garantia ca renumele Ülker creste in fiecare zi.
Aceasta este reteta noastra.“Ülker Romania

“BIA HR este inca din anul 2007 furnizorul nostru de
servicii integrate de resurse umane. Serviciile oferite de
consultantii BIA au fost in toate situatiile la cel mai inalt
nivel de profesionalism, expertiza si punctualitate.
Recomandam BIA ca pe un partener de incredere in
furnizarea de servicii, cu care se poate stabili un
parteneriat solid pe termen lung, asigurand coerenta si
stabilitate in activitatea de gestionare a resurselor
umane.“
Ülker Romania
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De la provocare la solutii
Despre Ülker - înfiinţată în anul 1944 este cea mai mare companie de bunuri de larg consum din
Turcia, fiind deţinută de grupul turc Yildiz Holding. Este renumita pentru dulciurile sale, domeniu in care
traditia de durata i-a atras o incredere solida in produsele sale de calitate. In februarie 2006, grupul a
deschis oficial fabrica din Romania, aceasta fiind o fericita imbinare a traditiei de durata a Grupului
Ülker in fabricarea acestor produse, cu cele mai recente descoperiri tehnologice din industrie.
Provocarea: Externalizarea activitatilor de
salarizare si administrare de personal catre un
furnizor cu experienta a permis concentrarea
echipei de HR a Ülker Romania pe asigurarea
suportului necesar pentru succesul afacerilor si
al capitalului uman. Acest lucru a adus
companiei Ülker Romania acces la toate
modificarile legislative si fiscale cu impact in
zona capitalului uman, o predictibilitate sporita
cu costuri clare si fara modificari a bugetelor
alocate acestor activitatii si cresterea gradului
de confidentialitate privind nivelul salarial in
companie.

Solutia: Ülker Romania a ales sa lucreze cu BIA
HR chiar de la inceputurile activitatii sale in
Romania. Pe tot parcursul acestei colaborarii.
BIA HR a asigurat prin expertiza specialistiilor
sai si prin resursele tehnice si informationale
puse la dispozitie o gama larga de servicii
abordand cu usurinta cele mai complexe situatii
privind salarizarea, fiscalitatea salariala si alte
teme specifice managementului HR. Specialistii
echipei de cont au asigurat in permanenta o
buna colaborare cu autoritatile din domeniu
tratand situatiile aparute cu profesionalism si
punctualitate fara producerea de intarzieri sau
disfunctionalitati.
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