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PRACA TYMCZASOWA – FUHP "TRANS – FER" ŚWIDWIN
OFERTA DLA PRACODAWCÓW
Przedsiębiorców

poszukujących

innowacyjnych

rozwiązań

biznesowych

oraz

możliwości optymalizacji kosztów prowadzenia działalności zachęcamy do zapoznania się
z możliwościami zastosowania elastycznych form zatrudnienia, będących alternatywą dla
tradycyjnych i przestarzałych modeli. Nasze bogate doświadczenie we współpracy z
partnerami z różnych krajów europejskich
Wspieramy przedsiębiorców z obszarów takich jak:
•

logistyka,

•

produkcja,

•

gastronomia,

•

prace wykończeniowe,

•

prace montażowe.

Poszukujemy pracowników dla klientów do:
•

prac sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie,

•

opieki, np. nad chorym.
Przedsiębiorcy nawiązujący z nami współpracę mogą liczyć na nowego wiarygodnego

partnera w biznesie, który otworzy możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
jednocześnie będzie gwarantem rzetelności i fachowego ich wdrożenia.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z FUHP "TRANS – FER" zapraszamy do
zapoznania się z naszą ofertą poniżej.

PRACA TYMCZASOWA
Praca Tymczasowa to elastyczne rozwiązanie dające szerokie możliwości planowania
polityki zatrudnienia w firmie, a także reagowania na nagły wzrost zapotrzebowania na
personel zewnętrzny związany z sezonowością produkcji, wzrostem zamówień lub
zwiększeniem ilości kontrahentów.
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Usługa ta pozwala również skutecznie interweniować Państwu w okresie zaplanowanych
urlopów wypoczynkowych, w tym także macierzyńskich, nadmiernych, nieplanowanych
absencji i rotacji personelu, jak również zmiennych cyklów produkcyjnych.

W ramach pracy tymczasowej oferujemy m.in:
•

Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji, gwarantujące zatrudnienie odpowiednio
wykwalifikowanego pracownika tymczasowego.

•

Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym obsługę administracyjno – prawną: m.in.
naliczanie

składników

płacy

i

prowadzenie

dokumentacji

kadrowej,

wypłatę

wynagrodzeń, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia
społeczne, podatki i itd.
•

Programy szkoleniowe/adaptacyjne wspomagające utożsamienie pracowników z
wizją, misją i celami firmy.

•

Pełną odpowiedzialność prawną i socjalną, a także wysokie standardy etyczne
współpracy.

•

Kontakt z naszymi specjalistami z zakresu prawa pracy, zarządzania kadrami, oraz
fachową pomoc w przypadku kontroli inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PRACY TYMCZASOWEJ?
Gdy w przedsiębiorstwie występuje m.in.:
•zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać
pracownicy etatowi,
•sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel,
•trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania personelu,
•nadmierna absencja chorobowa,
•absencja z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
•trudność w znalezieniu odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko,
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•konieczność sprawdzenie pracownika, przed zatrudnienim go na stałe u pracodawcy
użytkownika,
•pomoc przy obsadzaniu stanowisk o dużej rotacji lub do projketów specjalnych.

LEASING PRACOWNICZY
Poszukujecie

Państwo

robotników

fizycznych

i

pomocniczych,

kasjerów,

hostess,

promotorów lub innych pracowników? Jeśli TAK, to możecie uznać, że Wasze poszukiwania
są już zakończone! FUHP "TRANS – FER" nie zna takich słów jak: „nie da się”.
W przypadku usługi leasingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz
usługa – wykonywana przez tegoż Pracownika. Koszt takiej usługi można zaliczyć do
kosztów prowadzenia działalności firmy, a świadczona przez nas usługa wynajmu
personelu jest zawsze na najwyższym poziomie.
Leasing

pracowniczy

stanowi

optymalne

rozwiązanie,

m.in.

dla

przedsiębiorców

planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy,
w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie m.in. w przypadku pracy
tymczasowej. Pozwala szybko zaangażować personel wtedy, gdy dany termin tego wymaga.
Usługa ta wykorzystywana jest również w razie konieczności tymczasowego zastępowania
pracowników, którzy korzystają, np. ze zwolnień lekarskich, a także gdy rozwój firmy
wymaga kolejnych osób, natomiast ich zatrudnienie wiązałoby się z przekroczeniem
ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.).
Z usługi wynajmu zleceniobiorców polecamy również skorzystać, jeśli zachodzi potrzeba
czasowego zatrudnienia fachowców o specjalnych kwalifikacjach.
Mogą Państwo być pewni, że dostarczymy wyszkolonych fachowców, którzy wykonają to, co
powinno być zrobione – bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów, związanych
z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją.
Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może
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znacznie obniżyć koszty pracy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z USŁUGI FUHP "TRANS – FER":
•Szybki czas realizacji zamówień – przy stałej współpracy z FUHP "TRANS – FER",
zamówienia nawet do kilkudziesięciu osób, firma realizuje w ciągu 48 godzin,
•obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników, nawet o 30 procent,
•prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej,
•brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,
•możliwość natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób,
•zatrudnianie bez konieczności wiązania się na stałe,
•możliwość zamówienia pracownika nawet na jedną godzinę,
•dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia,
•odciążenie działów personalnych,
•przejęcie obowiązków pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, ubezpieczenia, wystawiania
PIT, listy obecności, wypłat, badań lekarskich oraz BHP.
Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi FUHP "TRANS – FER" prosimy
o kontakt. Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod numerami telefonu: 608 015
259 lub 696 744 021

