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Missie
Missie
De missie van Post Consultancy kan getypeerd worden
als ‘het zich dienstbaar opstellen aan de samenleving’.
Oprichter en eigenaar Louwe Post wil zich met zijn
kantoor dienstbaar maken aan de ondernemers en de
samenleving. Dit door zoveel mogelijk administratief
werk over te nemen van de ondernemer, zodat deze
zich kan concentreren op zijn core business. Dit wordt
gedaan tegen zeer aantrekkelijke tarieven, zodat de
ondernemer zich hier ook ‘goed bij voelt’. Het doel is
dan ook niet om een zeer winstgevende organisatie
te zijn maar om er te zijn voor de mede-ondernemer.
Naast dit feit zet Post Consultancy zich ook actief in
voor Urk en de Urker visserijgemeenschap.

Dienstenaanbod
Dienstenaanbod
De ‘roots’ van Post Consultancy liggen bij de visserij,
waardoor ook veel kennis en knowhow m.b.t. de visserij- en maritieme sector aanwezig is. De volgende
diensten worden aangeboden aan de klanten:
\ Het verwerken van de administratie/boekhouding
\ Het samenstellen van jaarrapporten, tussentijdse
cijfers en prognoses, rollingforecasts etc.
\ Bedrijfseconomische advisering
\ Persoonlijke begeleiding
van startende ondernemers
\ Verlenen van tijdelijke administratieve
ondersteuning
\ Advisering en begeleiding
inzake subsidietrajecten
\ Verzorgen van de salarisadministratie
\ Verzorgen van de deellloonadministratie
(voor vissers)
\ Advisering en administratieve ondersteuning m.b.t.
visserij gelieerde vraagstukken
\ Praktische ondersteuning; bij defecten aan boord
op zee het regelen van het ‘werk aan de wal’
Post Consultancy kenmerkt zich met name door haar
laagdrempeligheid. De ondernemer kan ten allen tijde binnenlopen in het kantoor en zal dan nooit onverrichterzake het pand weer verlaten (en in ieder geval
niet zonder eerst een bakje koffie met het personeel
gedronken te hebben).

Werkwijze
Werkwijze
De dienstverlening en de werkwijze van Post Consultancy is als volgt te typeren:
De relatie tussen de klant en Post Consultancy berust
op een vertrouwensbasis, waarbij de klant voorop staat
en alle persoonlijke en zakelijke informatie, vertrouwelijk
wordt behandeld.
Het opbouwen van een duurzame relatie tussen de
klant en Post Consultancy is een van de belangrijkste
uitgangspunten. De klant heeft steeds te maken met
dezelfde contactpersoon. Er wordt gebruikt gemaakt
van de nieuwste zeer flexibele en professionele software. Het gehele klantdossier is digitaal en voor de
klant ook te benaderen en in te zien via het ‘gesloten
deel’van de website van Post Consultancy.
De invulling van de dienstverlening wordt kwalificeert
als flexibel waarbij de ondernemer ook persoonlijk
kan worden bezocht op zijn of haar zakelijk- of privéadres. Het is dus niet noodzakelijk het kantoor te bezoeken. Afspraken kunnen tevens worden gemaakt op
tijdstippen waarbij rekening wordt gehouden met de
bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ondernemer.
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