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ETT NYHETSBREV FRÅN GALPU!

EN
FRAMGÅNGSHISTORIA
Under tolv års tid har vi hjälpt
och utvecklat små- och
medelstora företag.
Vi är specialister inom
arbetsrätt, lönehantering,
personalfrågor, rekrytering
och utbildning.
Våra kunder finns över hela
Sverige. Vi hanterar lön för
företag från några få anställda
till flera tusen varje månad.
Vår framgångssaga bygger på
att vi skräddarsyr lösningar
som passar just er
verksamhet.

Då var det dags att lansera GALPU:s nyhetsbrev!
Här kommer vi framöver presentera nyheter inom arbetsrätten,
skattelagstiftningen med bärighet på lönehantering och aktuellt hos oss.
I nyhetsbrevet kommer vi presentera aktuella frågor, nyheter och
information som vi tror ni kommer ha nytta av i er vardag som kunder till
oss.
I det här nyhetsbrevet som är vårt första, kommer vi flagga lite kring GDPR,
sommarens lönehantering och rekryteringstjänsten vi tillhandahåller.

GDPR
Så är då den nya lagstiftningen igång. Hur ser det ut hos just er i de
personalrelaterade frågorna? Behöver ni få hjälp med biträdesavtal? Hur
fungerar GDPR med svensk arbetsrättslagstiftning?
Låt oss komma och gå igenom personärendena tillsammans med er. Allt för
att underlätta personalfrågorna i förhållande till den nya lagstiftningen.

LÖNER I SOMMAR
Nu väntar snart en lång och härlig ledighet för de flesta av oss. Det har varit
en intensiv vår- och försommar för oss här på GALPU.
Vi växer så det knakar, på mindre än ett halvår har vi gått från 8 till 14
anställda!
Det är så klart jätteroligt att förtroendet från våra befintliga kunder sträcker
sig till nya, och att vi ökat så mycket att vi på kort tid anställt flera nya
personer.
Dock tar ju inte lönehantering semester i juli månad, så det gör inte några av
oss heller.
Vi finns på plats hela sommaren, och finns behjälpliga ifall frågor kring era
löne- och personalfrågor skulle dyka upp under sommaren!

Gerhard Andersson, VD GALPU

” Vi växer så det knakar, på mindre än ett
halvår har vi gått från 8 till 14 anställda!”

Rekrytering
Har ni den personal ni behöver när allt drar igång efter sommaren igen?
Kanske behöver ni redan nu växla upp ert team så att allt är klart i augusti
när semestrarna är över?
Slå oss en signal eller skicka oss ett mail, så förbereder vi allt för er och
inleder ansökningsprocessen.
Vi utformar annons, gör de första urvalen och föreslår kandidater till de
tjänster ni behöver förstärka er organisation med.

Härliga sommarledighet
När dessa sista rader på vårt första nyhetsbrev skrivs, är det bara någon
vecka kvar innan semestrarna drar igång.
Vi på GALPU önskar er alla en skön ledighet.
Njut av lata dagar och kanske en och annan glass, så ses och hörs vi i augusti
igen!
Trevlig sommar önskar vi på GALPU!
Gerhard med personal
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