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Poland Workforce

Poland Workforce to profesjonalny partner w zakresie pracy tymczasowej specjalizujący się w usługach udostępniania wykwalifikowanego personelu 
z branży budowlanej, konstrukcyjnej, przemysłowej i turystycznej. 
Działamy rzetelnie, oferując naszym Klientom kompleksowe usługi poparte długoletnim doświadczeniem i znajomością rynków, na których 
funkcjonujemy. Dzięki temu możemy cieszyć się zaufaniem wielu firm z krajów Unii Europejskiej.

Poland Workforce ist Ihr professioneller Partner für Zeitarbeit. Wir sind auf die Vermittlung qualifizierter Arbeitskräfte in den folgenden Bereichen 
spezialisiert: Industrie, Bauwesen, Sthalbau-Konstruktion und Tourismus.
Wir unterstützen Unternehmen bei ihrem Personalmanagement so effizient wie möglich und setzen die gefundenen Lösungen optimal um. Bei der 
gezielten Suche nach Personal beraten wir Sie fachgerecht und kompetent. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und guten Marktkenntnisse 
vertrauen uns bereits viele europäische Unternehmen.

W ramach usługi leasingu oferujemy: / Im Rahmen unseres Leasingangebotes bieten wir:

· Selekcję, dobór oraz ocenę kwalifikacji i kompetencji pracownika
·  Przygotowanie do pracy wymaganej grupy pracowników, w tym:

· Organizacja badań lekarskich
· Zatrudnienie na umowę o pracę na okres zgodny z czasem oczekiwanym 
przez Klienta

· Zorganizowanie pracownikom zakwaterowania i dojazdu do miejsca 
wykonywania pracy

· Pełną obsługę kadrowo-administracyjną
· Rozliczanie pracowników z wykonanej pracy (wynagrodzenia, urlopy, 

chorobowe, dodatki pracownicze)

· Auswahl und Beurteilung geeigneter Bewerber anhand der erworbenen 
Qualifikationen, Abschlüsse und beruflichen Referenzen

·  Übernahme aller administrativen Aufgaben, unter anderem:
· Ärztliche Einstellungsuntersuchungen
· Erstellen von Arbeitsverträgen für die vom Kunden bestimmte Dauer

· Wohnungssuche und Organisieren von Fahrtmöglichkeiten zum Arbeitsort 
· Übernahme weiterer anfallender Büroarbeiten 
· Berechnung des Lohnes, Urlaubs- und Krankengeldes sowie der Lohnabzüge 

für die Arbeitskräfte

Korzyści dla Państwa firmy wynikające z leasingu:  / Ihre Vorteile:

· Obniżenie stałych kosztów zatrudnienia
· Oszczędność czasu i minimum formalności 
· Dostosowane formy rozliczeń do specyfiki Państwa działalności 
· Sprawna i szybka realizacja zamówień
· Dostęp do najlepszych pracowników w wybranych specjalizacjach 

· Niedrigere Einstellungskosten
· Zeitersparnis und wenig Formalitäten
· Anpassung der Kostenabrechnung an Ihre Firma
· Schnelle und einwandfreie Ausführung Ihrer Aufträge
· Zugriff auf die besten Arbeitskräfte in den jeweiligen Bereichen  
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