Dobrý den,
posílám informace k pozici externího náboráře/ky pro firmu
AG.WORK s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi.
V příloze se podívejte na dotazník pro uchazeče a všechny
nabídky práce najdete na www.agwork.cz (aktuální upřesním emailem, nebo telefonicky).
Pokud by jste měli vhodného kandidáta a poslali mi životopis
uchazeče nebo náš interní dotazník , spolupráce může začít.
Já povedu evidenci příslušného pracovníka. ( kdy nastoupil a
kam )
Vy by jste ho informovali o základních bodech konkrétní pozice.
Za každého pracovníka, kterého zajistíte, pošlete jeho CV nebo
dotazník a on je přijat a nastoupí do pracovního procesu
( Pracovní smlouva), obdržíte odměnu.
Odměna náboráři je 5.000,- Kč.
Pokud budete mít o zmíněnou práci zájem a zajistíte nového
pracovníka, podepsali bychom - Smlouvu o zprostředkování,
s výše uvedeným obsahem.
Po určité době jsme schopni se domluvit na užší spolupráci,
podle dosažených výsledků.
Závěrem přidávám několik základních informací o naší
společnosti

------------------------------------------------------Předmětem činnosti AG.WORK, s.r.o. je zprostředkování práce outsourcing lidských zdrojů.
Nyní působíme v České republice: v Krásné u Aše, Nejdku, V Ostrově nad
Ohří, Karlových Varech, Bojkovicích, Bakově nad Jizerou,Brně, Novém
Bydžově, Kvasinách.
Zabýváme se:
* personální činností - outsourcing lidských zdrojů. Dočasně přidělujeme
zaměstnance k výkonu práce u klienta v České republice do výrobních
závodů dle profesí
Disponujeme:
* více než 2 letou zkušeností ve zmíněných činnostech, hlavně v oblasti
automotive a strojírenství (výroba, montáž a logistika).
* sofistikovaným systémem práce, od profesních náborů, koordinace
pracovníků až po zpracování mezd
* certifikátem systému managementu kvality ISO 9001:2009 - komplexní

služby v oblasti lidských zdrojů
* pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. CZK
* povolením MPSV ke zprostředkování zaměstnání osob za účelem výkonu
jejich práce pro uživatele
Kanceláře / nebo koordinátory máme v Mladé Boleslavi, Brně,
Bojkovicích, Karlových Varech. V okamžiku zajištění pracovníků pro
nového zákazníka zřizujeme do 48 hodin v daném místě personálně
zajištěnou pobočku / nebo koordinátora. Agenturní zaměstnance
zajišťujeme , dle zadaných kritérií. Zaměstnáváme pracovníky
české a slovenské národnosti.
V minimálním množství pracovníky z Polska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny
( ale ty musí mít maďarské pasy ). Musí tito lidé rozumět a komunikovat
trochu česky. A nebo alespoň jeden ze skupiny.

Pokud budete mít dotaz ozvěte se na níže uvedený kontakt:
+420 735 718 152

