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Temper en Nostradamus gaan met partnership
de strijd aan tegen het personeelstekort

27-05-2021

Temper, het platform voor flexibel werk is een partnership gestart met

Nostradamus, ontwikkelaar van software voor prognoses, planning en

urenregistratie in onder andere de horeca. Door de integratie kunnen gebruikers

van beide platforms, shifts direct via Nostradamus op Temper publiceren. Door

de huidige versoepelingen zijn de eerste signalen van personeelstekorten in de

horeca al zichtbaar. De komende periode wordt verwacht dat dit nog verder

toeneemt, waarbij het partnership tussen Temper en Nostradamus een perfecte

oplossing biedt.

Optimaal gebruikersgemak

Niek van Leeuwen, CEO van Temper: “We willen het gebruiksgemak van het platform constant

blijven verbeteren. Omdat veel (horeca)klanten werken met een online planningstool, zoals

Nostradamus, zien we hier mogelijkheden. Nu de terrassen weer open zijn en de overige horeca

in de komende periode ook zal heropenen, beschouwen we de integratie met Nostradamus als

een mooie tool die het onze gebruikers nog makkelijker maakt om hun personeelsplanning in

orde te krijgen.”

Tijdelijke onderbezetting voorkomen

Nostradamus-directeur Peter van der Zwan: “De samenwerking tussen Nostradamus en

Temper zorgt ervoor dat onze klanten ontzorgd worden en zich volledig kunnen focussen op

hun kerntaak, namelijk het geven van de beste service aan de aanwezige gasten. De

samenwerking biedt de gebruikers het gemak om open shifts in het rooster direct op te vullen

met FreeFlexers die bijverdienen via het platform van Temper. We weten dat veel ondernemers

hun medewerkers zijn kwijt geraakt de afgelopen periode. Met deze samenwerking krijgen onze

klanten straks direct toegang tot de grootste pool van flexibele bijverdieners.”
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OVER TEMPER

Via het digitale prikbord van Temper kunnen flexibele bijverdieners in contact komen met het actuele aanbod
aan tijdelijke werkzaamheden bij bedrijven in de horeca, retail en logistiek. Het biedt opdrachtgevers de
zekerheid van een extra flexibele schil omdat ze via de app snel toegang krijgen tot betaalbaar, goed en
gemotiveerde krachten. Het biedt flexibele bijverdieners vrijheid en flexibiliteit omdat ze via de app snel toegang
krijgen tot een divers aanbod aan goedbetaalde bijverdiensten waarbij ze helemaal zelf kunnen bepalen wat ze
willen doen, waar ze dat willen doen en wanneer.
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