Znajdziemy pracowników i dla Państwa firmy!
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, mamy licencję na prowadzenie działalności agencyjnej nr 15812
i jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Nasze wieloletnie doświadczenie w
rekrutacji i selekcji pracowników pozwala nam znaleźć dokładnie taką osobę,

jakiej Państwo

potrzebują – o określonych kwalifikacjach, umiejętnościach i wykształceniu.

Dzięki outsourcingowi pracowniczemu w naszej agencji:

•

oszczędzają Państwo czas potrzebny do skutecznego pozyskania pracownika – robimy to
szybciej niż natychmiast,

•

obniżają Państwo koszty przeprowadzania rekrutacji – robimy to taniej niż na własną rękę,

•

zyskują Państwo sprawdzoną i kompetentną osobę do firmy – robimy to lepiej niż dobrze.

Przecież chodzi o to, żeby zatrudnić pracownika, który będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę i
pozwoli Państwa firmie zarabiać jeszcze więcej, prawda? Z przyjemnością właśnie takiego Państwu
znajdziemy!

Koszt rekrutacji i zatrudnienia naszego pracownika zaczyna się już od 1500 zł netto.
Państwo mają 10 dni na sprawdzenia pracownika i tylko wtedy wystawiamy fakture. Wszystko zależy
od kwalifikacji i umiejętności danej osoby. Kiedy inwestują Państwo w nasz outsourcing, oszczędzają
Państwo czas, pozbywają się zbędnych formalności i wspierają Państwo firmę solidnym fundamentem
– czyli tak naprawdę Państwo ZYSKUJĄ. To jeszcze prostsze niż się wydaje!

Nagłą potrzebę pracowników zaspokajamy od ręki

Gwarantujemy Państwu satysfakcję.
Czas zaufać wiedzy i doświadczeniu – czas wybrać sprawdzoną agencję pracy i pozwolić swojej firmie
na jeszcze większe zyski!

Kiedy podejmują Państwo współpracę z nami, dostają Państwo dokładnie takich pracowników, jakich
Państwo chcą – o określonym profilu, wykształceniu, o określonych umiejętnościach.
Oferujemy specjalistów z wielu branż:

•

magazynowej

•

produkcyjnej

•

spawalniczej

•

instalacyjnej

•

budowlanej

•

elektrycznej

Szukamy ich dla Państwa na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i innych krajach. Zapewniamy im konsultacje,
wsparcie i pomoc. Wszystko po to, aby wzmocnić Państwa firmę osobami, które rzetelną pracą
przynoszą realne korzyści
Dość już niepotrzebnych wydatków, skomplikowanych procedur i palących problemów. Najwyższy
czas skupić się na ZYSKACH.

Czekamy na telefon! Chętnie porozmawiamy o Państwa firmie.
Sniżana Kozak (Manager): 882 816 296
Daria Korolchuk (Prokurent): 788 293 831
Ilya Korolchuk (Prezes Zarządu): 539 731 852

