MANPOWERGROUP SLOVENSKO

PERSONÁLNY LÍZING
FLEXIBILNÉ POSKYTOVANIE
PRACOVNEJ SILY PODĽA
AKTUÁLNYCH POTRIEB KLIENTA
Personálny lízing / temporary placement / dočasné
pridelenie zamestnanca je jedna z najžiadanejších
Manpower služieb.

Pracujeme s vlastnou databázou otestovaných
zamestnancov, ktorú operatívne dopĺňame.
V súlade s vašou požiadavkou vám dodáme
zamestnancov, ktorí prešli dôkladným výberom a
spĺňajú vami definované požiadavky.

Starostlivosť o zamestnancov počas celého obdobia
ich pridelenia zabezpečujú vyškolení a skúsení
konzultanti. Poskytujeme komplexný servis, čo
znamená,
že
zabezpečujeme
nábor,
výber,
testovanie a kompletné servisovanie pridelených
zamestnancov. Ušetríme váš čas a energiu:
odbremeníme vás od mzdovej a pracovnoprávnej
administratívy.

manpower@manpower.sk

www.manpower.sk

PREČO VYUŽIŤ
MANPOWER PERSONÁLNY LÍZING
patríme medzi špičku personálnych spoločností
na slovenskom trhu
rozsiahla databáza overených kandidátov zo
všetkých segmentov
flexibilné
vykrývanie
rozdielnych
potrieb
množstva pracovnej sily v čase a riadenie kvality
možnosť jednostranného ukončenia dočasného
pridelenia
na vybraných projektoch zabezpečíme klientom
on-site koordinátorov
k vašim požiadavkám a našim kandidátom
pristupujeme individuálne
manažovanie fluktuácie a absentizmu
všetci naši zamestnanci sú poistení voči škodám
spôsobeným užívateľskému zamestnávateľovi
pokrytie kompletného portfólia segmentov

Špecializujeme sa na segmenty: automotive,
výroba, logistika, obchod, administratíva, financie,
strojárstvo a farma priemysel. Ak to pozícia
vyžaduje, testujeme odborné zručnosti kandidátov
(jazykové, PC zručnosti, psychodiagnostika).
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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

