Agencja pośrednictwa pracy
La Vida
Zapraszamy bardzo serdecznie do zapoznania się z Naszą ofertą

Kim jesteśmy ?
Kilka słów o Nas
Jesteśmy Agencją Pośrednictwa Pracy specjalizującą się w rekrutacji i kompleksowej
obsłudze zatrudnienia pracowników ze wschodu dla firm zarejestrowanych na terenie
Polski.
Naszym celem jest doprowadzenie do współpracy pomiędzy wzajemnie
poszukującymi siebie partnerami – pracodawcą i pracownikiem.
Obecnie dostarczamy rozwiązania kadrowe do większości sektorów gospodarki.
Dla naszych partnerów jesteśmy w stanie dopasować kandydatów na poszczególne
stanowiska pracy.
Posiadamy doświadczenie w organizowaniu formalności związanych z obsługą
pracowników ze wschodu, legalizacją ich pobytu i pracy, przedłużaniu pozwoleń
oraz posiadamy własną bazę noclegową, która jest niezbędna przy zatrudnianiu
obcokrajowców co pozwala nam kompleksowo obsługiwać naszych partnerów.
Pracownikom przez nas delegowanym gwarantujemy legalną pracę, atrakcyjne
warunki pracy, przedłużenie pozwoleń na pobyt w Polsce, w pełni wyposażoną bazę
noclegową oraz ciągłą opiekę naszych koordynatorów.
Posiadamy certyfikaty wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
wpisane pod numerem 16473, 12079.
Zostań naszym partnerem i rozwiń swój biznes.

Nasza oferta
Zostań naszym Partnerem i rozwiń swój biznes

Współpraca z APPLV to komfort i wygoda związana z przejęciem przez
agencję większości formalności związanych z obsługą pracowników ze
wschodu w zależności od wyboru odpowiedniej formy współpracy.
Oferowane przez nas usługi pośrednictwa pracy, wynajmu pracowników
oraz zakwaterowania mają za zadanie dostosować się do każdego pracodawcy.
Usługi te dzielą się na różne formy pomocy w zatrudnieniu, obsługi pracowników
oraz w przypadku wynajmu pracowników przejęcia wszystkich obowiązków po stronie
agencji tak aby każdy partner mógł wybrać dla siebie wygodną możliwość współpracy.

Usługa pośrednictwa pracy
•
•
•
•
•

kompleksową obsługę zatrudnienia
rektrutacja stałą
rekrutacja jednorazowa
organizacja pozwoleń I pobytu obcokrajowcom
doradztwo

Usługa wynajmu pracowników
• leasing pracowniczy
• outsourcing pracy

Usługa zakwaterowania
• noclegowa
• najmu

Jak działamy...
Obsługując kompleksowo w usłudze pośrednictwa pracy
Przeprowadzamy wstępną analizę potrzeb pracodawcy.
W porozumieniu z pracodawcą tworzymy warunki pracy.
Rozpoczynamy proces rekrutacji pracowników na wschodzie.
Organizujemy miejsca noclegowe dla obcokrajowców.
Wybranych kandydatów do pracy transportujemy do bazy noclegowej w Polsce.
Angażujemy spotkanie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.
Pomagamy zalegalizować pracę pracownika ze wschodu.
Koordynujemy rozpoczęcie pracy pracownika u pracodawcy.
Prowadzimy opiekę doradczą dla pracodawców i pracowników przez cały okres
trwania współpracy.
 Prowadzimy „serwis” polegający na stałym monitorowaniu ważności dokumentów
pracowników.
 Prowadzimy rekrutację stałą polegająca na utrzymaniu i dostarczeniu odpowiedniej
liczby pracowników u pracodawcy.
 Przedłużamy możliwość pracy i pobytu u pracodawcy obcokrajowcom poprzez
organizowanie odpowiednich zezwoleń.











Jak działamy...
Obsługując kompleksowo w usłudze wynajmu pracowników















Przeprowadzamy wstępną analizę potrzeb pracodawcy.
W porozumieniu z pracodawcą tworzymy warunki pracy.
Rozpoczynamy proces rekrutacji pracowników na wschodzie.
Organizujemy miejsca noclegowe dla obcokrajowców.
Wybranych kandydatów do pracy transportujemy do bazy noclegowej w Polsce.
Angażujemy spotkanie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.
Zatrudniamy pracownika ze wschodu w agencji zewnętrznej.
Przejmujemy obowiązki związane z zatrudnieniem (pozwolenia na pracę, badania
lekarskie i szkolenia bhp, umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, obsługa kadrowo-płacowa).
Wynajmujemy pracownika pracodawcy.
Koordynujemy rozpoczęcie pracy pracownika u pracodawcy.
Prowadzimy opiekę doradczą dla pracodawców i pracowników przez cały okres
trwania współpracy.
Prowadzimy rekrutację stałą polegającą na utrzymaniu i dostarczaniu odpowiedniej
liczby pracowników u pracodawcy.
Przedłużamy możliwość pracy i pobytu u pracodawcy obcokrajowcom poprzez
organizowanie odpowiednich zezwoleń.

Korzyści
Dla pracodawcy

• kompleksowa pomoc w zatrudnieniu pracowników ze wschodu
• oszczędność czasu dzięki rekrutacji zewnętrznej
• dostępność pracowników wyselekcjonowanych pod kątem
danego stanowiska pracy
• wsparcie doradcze
• elastyczność świadczonych usług
• oszczędności finansowe
• szybszy rozwój własnej firmy

Agencja pośrednictwa pracy
La Vida
ul. Stęszewska 1 , 62-606 Rybojedzko , Polska

Tel: 781 807 687
Email: biuro@applv.eu
Facebook.com/applv.eu
www.applv.eu

Zapraszamy do współpracy!

