
Factsheet Ceridian  
 

Ceridian is een wereldwijde payroll- en HR-dienstverlener die innovatieve cloudtechnologie aanbiedt. 

Deze toonaangevende cloudoplossingen kunnen worden aangekocht als een compleet, volledig 

geïntegreerd pakket of in schaalbare modules die flexibel inspelen op de behoeften van organisaties. 

Ceridian bedient meer dan 25 miljoen gebruikers in 130.000 ondernemingen, verspreid over ruim 50 

landen. Haar bekroonde applicatie Dayforce Human Capital Management integreert payroll, HR en time 

& attendance. Ze vormt een efficiënte oplossing voor internationale klanten die in meerdere landen 

tegelijk actief zijn en die op zoek zijn naar één enkele oplossing voor al die landen.   

Ceridian in het VK, Ierland & Mauritius 

De teams van Ceridian in het VK, Ierland en Mauritius kunnen bogen op meer dan 50 jaar ervaring. Hun 

aandacht voor de klant zorgt voor hoge Net Promoter Scores en een zeer laag verloop: 95% van de 

kanten blijft de onderneming trouw. Ceridian heeft 5 locaties en 890 werknemers in het VK, Ierland en 

Mauritius.  

Klantenbestand 

Als toonaangevende HR- en payroll-outsourcer op de Britse en Ierse markt levert de onderneming 

diensten aan ruim 2.400 organisaties. Elke maand worden daarbij 1,8 miljoen loonstroken verwerkt. 

Ceridian is lid van de Payroll Services Alliance, waarvan de leden samen 31 miljoen loonberekeningen 

verzorgen.  

De teams bedienen op dit moment klanten van alle groottes en in alle sectoren, zowel in het VK als 

wereldwijd. Daar zijn ruim 200 internationale klanten bij. Ze beschikken over een uitstekende expertise in 

het retailsegment en de sector grote ondernemingen. 

Een lokaal en multinationaal aanbod 

Ceridian UK biedt nationale en internationale payroll- en HR-transactiediensten, waaronder HR-

outsourcing, werknemersvoordelen, personeelsmanagement, onkostenbeheer, afwezigheidsbeheer en 

ondersteuningsprogramma's voor werknemers. Die diensten worden in 14 talen aangeboden vanuit het 

meertalige internationale servicecentrum in Glasgow. 

Financieel 

Totale omzet 2015 van Ceridian UK: £ 56,1 mln  

Onderscheidingen 

Ceridian is in 2014 en 2015 bekroond met de Product of the Year Award tijdens de Pay & Benefits 

Awards en won de Technology Award voor zijn mobiele app tijdens de Payroll World Awards van 2014. 

Tijdens diezelfde Awards in 2013 won Ceridian de Payroll Provider Award en in 2012 werd het bedrijf 

bekroond met de Payroll Provider Award, de Payroll Software Product Award en de Technology 

Development Award. Ceridian won in 2015 door ASDA’s voor Best Contribution to Corporate 

Responsibility voor zijn eigen liefdadigheidsstichting PayBack Charity en won in 2014 de Whitbread 

Partnership Award. 

 


