MANPOWERGROUP SLOVENSKO

PERMANENT PLACEMENT
VYHĽADÁVANIE ZAMESTNANCOV
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

"Načo tisíc životopisov, keď jediné, čo potrebujete, je
jeden kandidát, ktorý perfektne zapadne."
Podstatou tejto služby je obsadzovanie trvalých
pracovných pozícií priamo do kmeňového stavu
klienta.
Pracujeme
s
vlastnou
databázou
uchádzačov, ktorú neustále dopĺňame. Na vami
zadanú pozíciu vám predstavíme uchádzačov, ktorí
prešli dôkladným výberom a spĺňajú vami
požadovaný profil.
Naše riešenia v oblasti ľudských zdrojov využívajú
klienti z veľkých nadnárodných korporácií, ale aj
menších lokálnych spoločností. Venujeme sa
vyhľadávaniu vhodných kandidátov od najnižších
pozícií až po TOP manažment.
Pri obsadzovaní pracovných pozícií v strednom a
vrcholovom
manažmente
využívame
metódu
EXECUTIVE SEARCH, ktorej podstatou je cielené
vyhľadanie a priame oslovenie vhodného kandidáta
konzultantom v súlade s klientom zadefinovanými
špecifikáciami.
manpower@manpower.sk

www.manpower.sk

PREČO VYUŽIŤ
MANPOWER PERMANENT PLACEMENT

znalosť lokálneho trhu
individuálny prístup ku klientom
rozsiahla databáza overených kandidátov
možnosť využitia medzinárodnej siete
ManpowerGroup
pokrytie komplexného portfólia klientov
konzultanti špecializovaní na jednotlivé segmenty
trhu
odmena realizovaná formou "success fee"
garancia náhrady za odchod kandidáta v
zmluvne dohodnutej dobe
overovanie referencií na kandidátov
prítomnosť konzultanta na pohovore
zaručenie diskrétneho postupu v prípade
obsadzovania kľúčových pozícií

Špecializujeme sa na segmenty: automotive,
výroba, logistika, obchod, administratíva, financie,
strojárstvo a IT. Ak to pozícia vyžaduje, testujeme
odborné zručnosti kandidátov (jazykové, PC
zručnosti, psychodiagnostika a i.).
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Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí
už vyše 70 rokov ako svetový odborník na ľudské
zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime
talenty naprieč širokým spektrom odborností a
odvetví.

Personálna spoločnosť ManpowerGroup Slovensko
úspešne
pôsobí
v
prostredí
slovenského
pracovného trhu už šestnásty rok. Interne
zamestnáva viac ako 120 vyškolených odborníkov
v šiestich mestách Slovenska.

Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod
značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™
Solutions a Right Management® pomáha 600 000
klientom v 80 krajinách a regiónoch zlepšiť výkonnosť
ich pracovníkov a viac než 400 000 uchádzačom
zaistiť zodpovedajúcu prácu.

Našim klientom a kandidátom sme k dispozícii v
sieti pobočiek po celom Slovensku:
v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade
a Košiciach. Za 15 rokov existencie sa nám
podarilo umiestniť na pracovné pozície siedmich
stoviek našich klientov viac ako 30,000 vhodných
zamestnancov.

ManpowerGroup bola v roku 2018 už po deviatykrát
vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších
spoločností a už po šestnásty rok je jednou z
najobdivovanejších spoločností podľa hodnotenia
prestížneho časopisu Fortune, čím si posilnila pozíciu
najdôveryhodnejšej značky vo svojom odbore.

www.manpowergroup.com

Každý mesiac staráme o personálnu a mzdovú
agendu viac ako 2 000 pridelených zamestnancov,
ktorých sme vyhľadali, a ktorí pracujú u našich
klientov. Ročne nájdeme 500 klientom 6 000
pracovníkov s požadovaným profilom.

manpower@manpower.sk
www.manpower.sk

