
Jakość
do usług



Liczba zatrudnionych pracowników w latach 2005-2018

11 508 zatrudnionych 
pracowników

Poland Workforce od 2005 roku działa na 
europejskim rynku pracy tymczasowej.
W naszej pracy skupiamy się na francuskim, 
polskim i niemieckim rynku pracy.

Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu, posiadamy też 
punkty rekrutacyjne w Warszawie i na Podkarpaciu oraz 
spółki na Ukrainie i w Rumunii.

Oferujemy pracę w branży budowlanej, przemysłowej, 
konstrukcyjnej i turystycznej. Pomagamy też
w organizacji eventów.

O firmie



Usługi

REKRUTACJA
szukamy dla Ciebie idealnego 
pracownika. możemy też 
przeprowadzić wideo-testy 
umiejętności praktycznych 
kandydata.

LEASING 
PRACOWNICZY
dbamy o wszystko. po naszej 
stronie jest rekrutacja, 
zatrudnienie i kompleksowa 
opieka nad pracownikiem na 
cały okres pracy.

LEGALIZACJA 
PRACOWNIKA
wybierz najlepszego kandydata  
nie zważając na jego narodowość. 
wyręczymy Cię w spełnieniu 
wszystkich procedur związanych
z zatrudnieniem i bieżącą opieką 
nad obcokrajowcem.

GWARANCJA bezpieczeństwa prawnego
nie musisz się martwić o spełnianie skomplikowanych wymogów, my wiemy wszystko, co trzeba.

+ NOWOŚĆ



Z sukcesem realizujemy 
zamówienia masowe.
Jak to, na obsługę koncertu Beyoncé dla Ticketmaster, 
czy remanent roczny w sklepach sieci Leroy Merlin.







Specjalizujemy się w specjalistach.
Zatrudniamy wielu wysoko wykwalfikowanych 
pracowników: spawaczy, elektryków, ślusarzy, hydraulików, 
operatorów CNC, szlifierzy...



Nasi klienci
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biznesowych
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▫  wybieramy rzetelne, atrakcyjne dla pracowników firmy
i dbamy o zatrudnionych na każdym etapie współpracy

▫  obserwujemy zmieniający się rynek i dostosowujemy 
ofertę do nowych potrzeb klientów

▫  działamy, by zmieniające się prawo pomagało nam 
w prowadzeniu biznesu

 Stawiamy na jakość



Usługi świadczone są z należytą starannością
i zaangażowaniem przy jednoczesnej wysokiej 
elastyczności  i otwartości na potrzeby naszej 
firmy. Z przyjemnością możemy polecić Poland 
Workforce, która gwarantuje usługi na 
najwyższym poziomie

Anna Kubacka, Dyrektor w TICKETPRO



(...) firma Poland Workforce dała się poznać jako 
rzetelny, odpowiedzialny i godny zaufania 
partner w biznesie. Dobra organizacja i wysoka 
sprawność w działaniu, przy zachowaniu 
niezbędnej w procesach produkcyjnych 
elastyczności, pozwoliły spełnić nasze 
oczekiwania względem zewnętrznego dostawcy 
usług HR.

Fryderyk Darnowski,
General Menager Pichon Polska



Udaje nam się zrealizować 
aż 91% zamówień, 95% 
zatrudnień jest sukcesem.



Dlaczego jesteśmy skuteczni? 

▫  Mamy doświadczenie - od ponad 13 lat udostępnianiamy 
pracowników w kraju i za granicą.

▫  Jesteśmy zawsze na bieżąco z prawem i procedurami 
związanymi z pracą tymczasową i delegowaniem pracowników 
za granicę.

▫  Bezwzględnie przestrzegamy prawa pracy i dyrektyw EU, 
dzięki tem nie straszne nam liczne kontrole.

▫  Posiadamy własny, dedykowany system informatyczny ERP
do zarządzania zleceniami i zatrudnionymi.

▫  Przeprowadzamy praktyczne testy umiejętności kandydatów



Główna Inspekcja Pracy 
oceniła Poland Workforce 

jako wzorcową agencję 
pracy delegującą za granicę.



▫  mówimy głośno o problemach naszej branży

▫  dbamy o polskie interesy na arenie międzynarodowej

▫  jesteśmy aktywnymi członkami Inicjatywy Mobilności 
Pracy i CCIFP 

▫  konsultowaliśmy dyrektywę unijną 2014/67/UE

▫  udzielaliśmy się w komisji trójstronnej w sporze z ZUSem 

Radosław Gałka

Działamy społecznie i lobbujemy



Zapraszamy do kontaktu
info@polandworkforce.com  | +48 71 33 51 271


