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Contact
Wilt u reageren op deze
emailnieuwsbrief of heeft u
vragen over Moneypenny
mail dan naar:
info@moneypenny.nl
of bel (020) 42 60 760

Maak gratis kennis met de hoogopgeleide thuiswerkers van
Moneypenny

Extra hulp nodig? Kies dan voor een ervaren virtuele assistent of vakspecialist van Moneypenny.
Al vanaf 20 uur per maand!

De voordelen van thuiswerkers

• Meer flexibiliteit: ook buiten kantooruren inzetbaar, meer spreiding van uren (bijv. 24 uur
over 7 dagen), sneller op en af te schakelen

• Lagere kosten: productiever dan gewone uitzendkrachten, minder ziekteverzuim en lager
verloop, lagere overhead door beperking van werkplekken

Aanbieding: 1e maand gratis
Neemt u voor 31 december 2010 een abonnement bij Moneypenny voor een virtuele assistent of
vakspecialist, dan is de eerste maand gratis! Abonnementen zijn er voor 20, 40 en 60 uur per
maand en gelden minimaal drie maanden.

Deze actie start in de Week van het Nieuwe Werken (vanaf 8 november 2010) en loopt t/m 31
december 2010. De voorwaarden zijn dat u in deze periode een abonnement afsluit en dat de
werkzaamheden uiterlijk 31 maart 2011 van start gaan.

Aan de slag!
Onze virtuele assistenten en specialisten gaan graag voor u aan de slag. Bijvoorbeeld met:

• secretariële en administratieve taken
• (online) marketing en communicatie (plannen en uitvoering)
• social media-werkzaamheden (community management, bloggen, twitteren)

Bij elke opdracht past een Moneypenny-medewerker! Onze virtuele assistenten en vakspecialisten
zijn hoogopgeleid en beschikken gemiddeld over 10-15 jaar werkervaring. Interesse? Neem
contact op met Marianne Sturman of Marjolein Richter: 020 – 42 60 760, info@moneypenny.nl

Marianne Sturman vertelt u meer over Moneypenny en deze aanbieding:

Klik op video voor info over Moneypenny thuiswerkers

Moneypenny - Workshop "Het Nieuwe Werken in de praktijk" https://archive.moneypenny.nl/page/mp-nieuws15.html
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Klik op video voor info over Moneypenny thuiswerkers

Moneypenny levert al ruim 10 jaar hoogopgeleid, flexibel personeel aan kleine en grote bedrijven
en instellingen.

www.moneypenny.nl — www.hetnieuwewerken.com — twitter.com/moneypennybv
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