Z miłą chęcią przedstawimy Państwu nasze oferty!
Proponujemy Państwu skuteczne rozwiązanie w pozyskiwaniu i zatrudnieniu
pracowników.

1. Leasing pracowniczy - usługa leasingowa polega na selekcji, rekrutacji, zatrudnieniu i
delegowaniu pracowników o określonym profilu na zlecenie Pracodawcy. Agencja
przejmuje na siebie pełną obsługę administracyjno-prawną pracowników.

2. O
utsourcing pracowniczy - 
usługa która pełni w sobie 
rekrutacje jednorazową,
przeprowadzoną przez naszą agencję i pozwala Państwu zatrudnić pracownika na swoich
warunkach.

Poniżej przedstawiamy Państwu cennik naszych usług:
Leasing pracowniczy
Od zaraz zaspokajamy, pilne zapotrzebowanie na pracowników. Jesteśmy w stałym kontakcie z
osobami, które są gotowe i chętne do pracy.
Dobieramy człowieka zgodnie z profilem nakreślonym przez pracodawcę i delegujemy, szybko i
sprawnie.
Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników są po naszej stronie.
Koszt leasingu pracownika:
Pracownik na hali produkcyjnej - 26,50 zł netto
Pracownik magazynowy - 27,00 zł netto
Spawać - 30-32 zł netto
Ślusarz - 27-29 zł netto
Murarz - 29-31 zł netto
Pracownik prac porządkowych - 26,50 zł netto
*Wszystkie koszty podane powyżej są elastyczne i uzależnione od ilości zamówionych pracowników.

Co gwarantujemy:
● Rzetelność i uczciwość.
● Dostosowanie do potrzeb pracodawców.
● Szybki czas realizacji zamówień.
● Pracowniki z Polski lub z Ukrainy, Białorusi.
● Sprawna i skuteczna rekrutacja.
● Wysokie standardy współpracy.
● Elastyczna oferta.
● Nasze koordynatorzy zajmują wszystkimi formalnościami organizacyjnymi.
Zapewniamy dla pracowników:
❏ bezpłatna rekrutacja
❏ wypłacone w terminach wysokie konkurencyjnie wynagrodzenie
❏ ubezpieczenie ZUS
❏ badanie lekarskie
❏ BHP
❏ odzież robocza

O
utsourcing pracowniczy(rekrutacja jednorazowa)
Dla nas ważne jest dobro i rozwój Państwa firmy oraz dobro i satysfakcja naszych kandydatów.
Inwestując w outsourcing, oszczędzają Państwo czas, uwalniając się od zbędnych formalności ale
najważniejsze jest to, że zasilają Państwo swoją kadrę pracowniczą solidnym, sprawdzonym
fundamentem - w długoterminowy ZYSK dla firmy.
Koszty rekrutacji, idealnego dla Państwa pracownika, u nas - zaczynają się od500 zł/netto, stawka
jest zależna od kwalifikacji oraz umiejętności poszukiwanej osoby.

Zapraszamy do kontaktu, z miłą chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.
Anna Hrytsai(Manager): +48 882 816 296
Iryna Chebotar(Manager): +48 666 949 075
Daria Korolchuk(Prezes Zarządu): +48 788 293 831

Jesteśmy agencją pracy I.D. Polska mamy licencję na prowadzenie działalności agencyjnej nr 15812 i jesteśmy wpisani
do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Jesteśmy uczestnikiem Programu - “RZETELNA FIRMA”

