O FIRMIE
Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym
rozliczaniem czasu pracy kierowców.
Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni kompleksowe. Działamy na terenie całej Polski, centrala firmy znajduje
się w Bielsku-Białej, w województwie śląskim, gdzie pracuje kadra ponad 150 osób.
Wyróżnia nas profesjonalne, biznesowe podejście do problemów naszych Klientów
oraz całościowe spojrzenie na problemy branży, czego dowodem są rzetelnie sporządzane umowy, ubezpieczenie i odpowiedzialność finansowa, a także oferta
dopasowana do oczekiwań.

12 LAT DOŚWIADCZENIA - JAKO PIERWSI NA RYNKU STWORZYLIŚMY
USŁUGĘ ROZLICZANIA CZASU PRACY KIEROWCÓW
OGÓLNOPOLSKI ZASIĘG ORAZ REGIONALNA OPIEKA SIEĆ HANDLOWA I EKSPERCKA W CAŁYM KRAJU
ZATRUDNIAMY PONAD 150 SPECJALISTÓW I ROZLICZAMY PONAD
10 000 KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH W PRZESZŁO 1 300 FIRMACH
WYZNACZAMY STANDARDY USŁUG DLA TRANSPORTU,
M.IN. TELEFON INTERWENCYJNY
DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE I SERWIS,
M.IN. OCRK PLUS

O FIRMIE
Kadra Ekspertów i Specjalistów
Jesteśmy uczestnikiem oraz prelegentem podczas wielu ogólnopolskich wydarzeń
i konferencji, w 2014 roku można było nas spotkać i posłuchać na konferencjach
Transport Manager Meeting, Trans Poland, TSL Biznes, jesteśmy także partnerem merytorycznym Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy
wartościowe szkolenia i spotkania dla właścicieli firm transportowych, które prowadzą
najlepsi Eksperci w kraju.

Każdy z naszych Klientów posiada
indywidualnego Opiekuna OCRK,
dzięki czemu możliwa jest sprawna komunikacja. Korzystamy z systemów dopasowanych do potrzeb
Klienta. Jednocześnie wiemy, jak
ważne jest podnoszenie kwalifikacji
pracowników - w tym celu prowadzimy cykliczne szkolenia w siedzibie firmy.

OFERTA
W skład naszej oferty wchodzą takie elementy jak:

ROZLICZANIE GODZIN PRACY KIEROWCÓW

DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA
EWIDENCJA CZASU PRACY ZGODNA Z USTAWĄ O CZASIE PRACY
KIEROWCÓW
ANALIZA ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI I SUGESTIE ZMIAN
COMIESIĘCZNE RAPORTY I ZESTAWIENIA WG ROZPORZĄDZENIA
(WE) 561/2006
POMOC W ROZLICZANIU RYCZAŁTÓW ZA NOCLEG I DELEGACJE
SPORZĄDZANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI ITD I PIP ORAZ
REPREZENTOWANIE PODCZAS KONTROLI

Szkolenia
Służą one przede wszystkim temu, aby uświadamiać właścicieli firm jakie zagrożenia mogą
napotkać, a także kierowców co do możliwości popełniania danych błędów. Pozwalają
również uniknąć ukarania, poprzez zmniejszenie ilości występujących wykroczeń.
Pomoc Ekspertów
Nasi Klienci korzystają z doświadczenia profesjonalistów i know-how wypracowanego
przez wiele lat pracy w branży. Eksperci są
wyspecjalizowani w przepisach Prawa Pracy,
przepisach dotyczących ITD. Sporządzają oni
odwołania od decyzji PIP czy ITD, reprezentują Klientów podczas kontroli, prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców oraz kierowców.

Rozliczanie czasu pracy kierowców warto powierzyć profesjonalistom.

OFERTA
Oferta na miarę potrzeb
Gwarantujemy niezmienność kosztów obsługi – pobieramy stałą miesięczną kwotę abonamentu wg. iloczynu:
ilość kierowców x stała miesięczna stawka za kierowcę
W ramach ustalonej ceny, poza przygotowywaniem szeregu raportów dotyczących analizy i rozliczenia czasu pracy kierowców, pomagamy
firmom transportowym również w innych problemach, takich jak zabezpieczenie przed roszczeniami kierowców za nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenia, czy doradztwo w zakresie wyboru sposobu i okresu rozliczania.

Pracujemy według najwyższych standardów.

LIDER
Dlaczego warto z nami współpracować?

→ Pomimo rozmiarów firmy i ogólnopolskiego zasięgu zachowujemy indywidualne podejście do Klienta - każdy ma indywidualnego

Opiekuna, który kontaktuje się na bieżąco z Klientem.

→ Każdy Opiekun ma przydzieloną określoną maksymalną ilość kierowców.
→ Postępujemy według procedur i regulaminu, w którym opisane są wszystkie świadczone usługi wraz z terminami ich realizacji.
→ Jako jedyni w Polsce posiadamy dział kontroli jakości.
→ Posiadamy indywidualnie dostosowaną polisę ubezpieczeniową gwarantującą odpowiedzialność finansową za świadczone usługi.
→ Rozliczamy płacę minimalną, m.in. niemiecką (zgodnie z ustawą MiLoG) oraz norweską.
→ Do końca stycznia 2015 zostało wysłanych 5 mailingów w sprawie MiLoG, zawierających szereg ważnych informacji.
→Posiadamy sprawdzone rozwiązania pozwalające wyeliminować naciąganą “inną pracę”. Na podstawie realnych danych od Klientów

oszczędności miesięczne wahają się pomiędzy 50 - 80 zł od jednego kierowcy.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu
Przedstawiciele OCRK pracują na terenie całego kraju. Wystarczy zadzwonić na jeden z podanych numerów telefonu, a nasz Regionalny
Menager Sprzedaży przyjedzie do Państwa i przedstawi pełną ofertę.
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