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Jesteœmy placówk¹ zajmuj¹c¹ siê szkoleniem ogólnym oraz zawodowym od 2006 r. Naszym uczestnikom kursów 
oraz s³uchaczom szko³y pomagaliœmy, w miarê mo¿liwoœci, skontaktowaæ siê z pracodawcami - spora liczba z nich 
podjê³a pracê. Nasi absolwenci pracuj¹ zarówno w biurach jak i w przemyœle zdobywaj¹c kolejne szczeble kariery.

W 2015 r. postanowiliœmy poszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ i profesjonalnie zaj¹æ siê poœredniczeniem w poszukiwaniu 
dobrej pracy otwieraj¹c Agencjê Pracy. 

Chcemy wykorzystaæ nasze doœwiadczenie oraz bazê osób przez nas wykszta³conych by zaproponowaæ Pañstwu 
mo¿liwoœæ zatrudnienia pracowników na dogodnych warunkach w ramach Agencji Poœrednictwa Pracy.

Z naszych us³ug warto skorzystaæ m.in.,gdy:
-wystêpuj¹ w przedsiêbiorstwie okresowe nasilenia 

produkcji, zwiêkszenie liczby zamówieñ
-okresowoœæ/sezonowoœæ zapotrzebowania na personel
-trudnoœæ w oszacowaniu d³ugoterminowego 

zapotrzebowania personelu

Schemat naszych dzia³añ:
-nawi¹zanie kontaktu, 
-prezentacja firmy,
-analiza potrzeb personalnych oraz przygotowanie 

profilu stanowiska,
-podpisanie umowy o korzystaniu z pracowników  

tymczasowych,
-rekrutacja i selekcja najlepszych kandydatów 

W ramach pracy tymczasowej oferujemy m.in.:
-Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji, gwarantuj¹ce zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego 

pracownika tymczasowego. Nasi doradcy, nie tylko wyszukuj¹ na ryku kandydatów dopasowanych do 
wymogów konkretnego opisu stanowiska pracy, ale zwracaj¹ te¿ uwagê na kulturê organizacyjn¹ i politykê 
danego Klienta,

-Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, w tym obs³ugê administracyjno-prawn¹: m.in naliczanie sk³adników p³acy 
i prowadzenie dokumentacji kadrowej, wyp³atê wynagrodzeñ, przygotowywanie odpowiednich deklaracji 
i umów, ubezpieczenia spo³eczne, podatki i itd..

-Programy szkoleniowe/adaptacyjne wspomagaj¹ce uto¿samienie pracowników z wizj¹, misj¹ i celami firmy,
-Pe³n¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ i socjaln¹, a tak¿e wysokie standardy etyczne wspó³pracy,

Kontakt z naszymi specjalistami z zakresu prawa pracy, zarz¹dzania kadrami, oraz fachow¹ pomoc 
w przypadku kontroli inspektorów z Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Kandydat zostaje przeszkolony w ramach podstawowego szkolenia bhp oraz przechodzi podstawowe badania 
wstêpne po okresie rekrutacji i selekcji.
Je¿eli wyrazicie Pañstwo chêæ przeprowadzamy równie¿ szkolenia bhp stanowiskowe wed³ug wytycznych.
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