FIRST PERSONAL HELP je personální agentura působící
v České republice v oblasti zajišťování komplexních služeb
outsourcingu – pronájmu pracovních sil –.
Společnost má vybudovanou širokou náborovou síť nejen
v Čechách a na Slovensku, ale i v Polsku, Ukrajině a Vietnamu. Jsme smluvně vázáni se 4 největšími personálními
agenturami. V současné době přistupujeme k jednání
s partnery i v dalších zemích východní Evropy.
Jsme držitelé “ISO” povolení ke zprostředkování zaměstnání českých, ukrajinských občanů a občanů EU/EHP
na území České republiky.
Dlouhodobá praxe a bohaté zkušenosti nám umožňují
poskytnout profesionální služby na nejvyšší úrovni.

o nás

Pracujeme tak, že neustále vyhledáváme potencionální
kandidáty do naší databáze. Toto provádíme cílenou
inzercí pod hlavičkou naší společnosti. Potencionální
zaměstnance oslovíme a uskutečníme s nimi interview
během něhož posoudíme jejich odborné vědomosti,
jednání a celkovou způsobilost pro výkon obsazované
pozice.
Výběr zaměstnance je pro zaměstnavatele jedním
z nejdůležitějších rozhodnutí, podobně jako je důležité
pro každého jednotlivce rozhodnout se pro zaměstnání.

jak
postupujeme

Výběr zaměstnanců tedy spočívá v posudku kvalifikačních
a osobních předpokladů, konkrétního pracovníka
a jeho porovnání s nároky práce, kterou má vykonávat.
Po zařazení zaměstnance na pracoviště, je zaměstnanec
vedený naším koordinátorem ve spolupráci se zástupcem
odběratelské organizace. Koordinátor naší společnosti
se stará další profesionální růst a odbornost jednotlivých
zaměstnanců, které jsou nutné pro výkon kvalitní práce.

Pravidelně komunikujeme se zástupci těchto odběratelských organizací, s personálním oddělením a koordinátory
o aktuálních otázkách.V rámci dobrých vztahů je naše personální agentura ochotna pomoci partnerské organizaci
s obsazením personálu na vyšších úrovních do kmenového
stavu a to bez nároku na odměnu.
		
		
		
		
		

možnost využití naší rozsáhlé databáze uchazečů
o zaměstnání
kvalitní práce našich konzultantů na zabezpečení
Vašich personálních požadavků
rychlost zrealizování Vaší objednávky
detailně propracovaný a praxí ověřený systém výběrového řízení se zaměstnanci
systém záruk za námi vykonané služby
zajímavá cenová politika
možnost modifikovat systém spolupráce podle Vámi
požadovaných specifik a kritérií
pracovní doba a pracovní režim dle Vašich požadavků
školení pracovníků v oblasti BOZP ,PO, CO, OŽP
případné přenechání zaměstnanců do kmenového
stavu odběratele
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Dosavadní úspěch naší společnosti se zakládá i na pravidelném kontaktu mezi námi a odběratelskou organizací.

Personální poradenství
pomůže Vám správně se orientovat na trhu pracovních sil
Přijímání pracovníků
obsazování volných pracovních míst podle Vašich potřeb,
pokynů, kritérií (konkurzy, inzeráty, reference, přímé
oslovení)
Psychologické testy
personálně-psychologické posouzení je osvědčená metoda, která objektivizuje personální rozhodnutí
Vzdělávání
tréningové programy pro zvyšování kvality a produktivity
práce, rozšíření kvalifikace, kooperace se zákazníky a partnery

naše
služby

TRW Carr, s.r.o. Stará Boleslav
- kompletace bezpečnostních pásů automobilů
- dodávky temporery help zejména Slovenských,
		 Ukrajinských a Polských pracovníků
TRW Carr, s.r.o. Mladá Boleslav
- výroba plastových komponentů do automobilů, vý		 roba stavebnice LEGO. Dodávky temporery pracovní		 ků ze Slovenska.
KE- BURGMANN Jílové u Prahy
- výrobce pryžových těsnění např. do atomových
		 elektráren, ropovodů a jiných produktovodů.
		 Dodávky zaměstnanců, pouze mužů, a to jak ze Slov		 enska a Ukrajiny. Zde se jedná o fyzicky náročnější
		 a specializovanou práci.
OKT Styl Hradec Králové
- Specializovaná kovovýroba, dodávka svářečů, obrá		 běčů kovů a jiných kovo profesí
HONOS Trutnov
- stavebně montážní firma ocelových konstrukcí,
		 opět dodávky svářečů, zámečníků.
FOXCONN Pardubice
- montáž a kompletace PC, LCD monitorů a televizorů

Ve všech výše uvedených firmách působíme dodnes

naši
zákazníci

FIRST PERSONAL HELP s.r.o.
Kotěrova 720
500 03 Hradec Králové
GSM: +420 602 644 332
fax: +420 495 510 799
e-mail: jan.riha@fph.cz
www.fph.cz

kontakt

