Agencja pracy dająca więcej

1. Oferta pracy
Spodobała Ci się oferta pracy i chcesz rozpocząć współpracę z naszą firmą? Świetnie trafiłeś! Jesteśmy
profesjonalną agencją zatrudnienia i mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji zatrudnienia w
Polsce i za granicą. Oferujemy pracę w Polsce, we Francji i w Niemczech na umowę o pracę.
2. Kandydatura
Na wybraną ofertę pracy możesz aplikować przez naszą stronę. Jeśli nie masz CV, możesz napisać kilka
słów o sobie, korzystając z formularza w zakładce KONTAKT. Znajdziesz tam również dane kontaktowe
do działów rekrutacji w Poznaniu i Gdańsku, możesz zadzwonić lub napisać e-mail. Jeśli wolisz kontakt
poprzez Facebook, napisz do nas na Messengerze. Odpowiemy na każde zapytanie!
3. Pierwszy kontakt
Na złożone przez Ciebie CV odpowiada nasz pracownik z działu rekrutacji. Rozmowę przeprowadzamy
przez telefon lub Skype. Omawiamy Twoje dotychczasowe doświadczenie, weryfikujemy Twoje
umiejętności i kwalifikacje. Rzetelnie przedstawiamy ofertę i warunki zatrudnienia. Dostajesz od nas
mailowe potwierdzenie warunków, żebyś mógł je spokojnie przeanalizować.
4. Potwierdzamy Twoje umiejętności
Jeśli klient tego wymaga, przeprowadzamy dodatkowe testy (np. próbki spawalnicze lub ślusarskie).
Klientowi dostarczamy dokumentację wideo bądź fotograficzną (Ty też ją dostajesz). Możemy poprosić
Cię o referencje jeśli takie posiadasz, certyfikaty czy uprawnienia.
5. Drugi kontakt
Dzwonimy do Ciebie, żeby sprawdzić, czy akceptujesz naszą ofertę i czy możemy przedstawić Twoją
kandydaturę pracodawcy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, to postaramy się je rozwiązać.
6. Przedstawiamy Cię pracodawcy
Tworzymy Twój profil w jednym z języków: francuski lub niemiecki i wysyłamy Twoją aplikację
potencjalnemu pracodawcy.
7. Decyzja
Pracownik działu rekrutacji w ciągu maksymalnie kilku dni kontaktuje się z Tobą, żeby przedstawić
ostateczną decyzję pracodawcy. Jeśli decyzja jest pozytywna, to przesyłamy Tobie e-mailem

dokumenty kadrowe do wypełnienia, a następnie umowę i warunki zatrudnienia, z którymi powinieneś
się zapoznać przed wyjazdem.
Udzielamy wszelkich informacji o miejscu, godzinach, warunkach pracy. Jeśli decyzja jest negatywna,
to uzasadniamy dlaczego oraz przedstawiamy Tobie kolejną ofertę pracy.
8. Podpisanie umowy
Dostałeś wymarzoną pracę - gratulujemy! Za kilka dni wyjedziesz za granicę. Dostajesz od nas maila z
potwierdzeniem wcześniej ustalonych informacji. Na tym etapie powinieneś odesłać nam podpisaną
umowę. Następnie otrzymujesz maila od pracownika z działu logistyki (koordynatora projektu), który
wskaże Ci miejsce zakwaterowania, miejsce pracy, pomoże zorganizować podróż i odpowie na
ewentualne pytania.
9. Wyjazd – zakwaterowanie – pomoc językowa
Organizujemy transport, zakwaterowanie, dofinansujemy Internet na kwaterze. Masz nasze wsparcie
w kwestiach administracyjnych, językowych oraz sytuacjach z życia codziennego (dentysta, mechanik).
Przez cały czas jesteś pod opieką dedykowanego pracownika naszej firmy, który służy Tobie pomocą w
bieżących sprawach.
Wyjazdy są w sobotę (autobus, auto prywatne), a praca rozpoczyna się w poniedziałek rano.
Informacje dotyczące organizacji pracy dostajesz przed wyjazdem od koordynatora projektu.
10. Kontrakt
W trakcie pobytu za granicą masz od nas pełne wsparcie. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania możesz
zadzwonić w godzinach pracy biura na ogólny numer: + 48 61 847 40 66 lub w godzinach 12:00 - 14:00
do Koordynatorki projektu, do której namiary dostajesz przed wyjazdem.
Osobą, do której również możesz się zwrócić jest Specjalista do spraw relacji pracowniczych, która
pomoże Ci rozwiązać problem, nawiązać kontakt z koordynatorką lub załatwić bieżącą sprawę.

