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RECRUITMENT PROCESS
OUTSOURCING - RPO
FORMA OUTSOURCINGU, KDE
ZAMESTNÁVATEĽ POVERÍ CELÝM
PROCESOM PRIJÍMANIA
ZAMESTNANCOV ALEBO JEHO ČASŤOU
EXTERNÉHO POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB
Odborné poradenstvo
Neexistujú dve identické organizácie. To je dôvod,
prečo naši odborní konzultanti vykonajú hĺbkovú
analýzu vašich potrieb, aby z overeného zdroja
talentov získali a prilákali tie, ktoré práve potrebujete.
Riešenia na mieru
Náš proces RPO začína cieľmi našich klientov. Plne
sa prispôsobíme vašej firemnej kultúre, obchodnej
stratégii
a
potrebám.
Poskytujeme
plne
spolupracujúci prístup, máme ambíciu byť vaším
silným a zároveň flexibilným partnerom.
Ponúkame vám globálne zázemie spoločnosti s viac
ako 70-ročnou tradíciou a skúsenosťami vo svete
práce, a súčasne detailné znalosti miestneho trhu
práce. Prinášame inovatívne prístupy,čím pomáhame
našim klientom byť o krok vpred pred konkurenciou.
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PREČO VYUŽIŤ
MANPOWER RPO
zníženie
nákladov
na
získavanie
nových
zamestnancov
šetrenie času v procese náboru
získanie prístupu k novým zdrojom pracovníkov s
potrebnými zručnosťami
zlepšenie kvality náboru a prínos talentov: štúdie
dokazujú, že vysokokvalifikovaní pracovníci
zvyšujú produktivitu organizácií
zabezpečenie efektívnosti a flexibility v procese
prijímania nových zamestnancov tak, aby
zodpovedal meniacim sa potrebám vašej
organizácie: riešenie RPO umožňuje vašej
organizácii
upravovať
počet
zamestnancov
smerom nahor a nadol, v súlade so zmenami
potrieb zamestnávania
získanie možnosti sledovať výkon prostredníctvom
pravidelných správ o kľúčových ukazovateľoch
výkonnosti (KPI) a dohodách o úrovni služieb
(SLA)
využitie dlhoročných skúseností spoločnosti a
odborného prístupu konzultantov Manpower, ktorí,
ako váš rozšírený náborový tím, zabezpečia
prístup k zdroju kvalifikovaných kandidátov so
zručnosťami podľa vami zadaných kritérií
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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.
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