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Firma Solutions-Work s.c Agencja Pracy Tymczasowej świadczy usługi w zakresie 

pozyskiwania, rekrutowania oraz zatrudniania pracowników. Nasze usługi są wykonywane z 

pełnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Na stanowiska koordynatorów rekrutujemy osoby wysoko 

wyspecjalizowane w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

Tym samym przedstawiamy Państwu ofertę współpracy z Nami. 

Dzięki Nam zostaną Państwo ,,odciążeni” pracą w sferze odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników. 

 

Podczas wstępnej rozmowy z Naszym pracownikiem to Państwo wskazują specyfikację i wymagania 

dla pracowników, których chcą Państwo zatrudnić. 

Z Naszej strony mogą Państwo liczyć na pracowników gotowych do pracy. Co więcej 

wysyłamy do Państwa pracowników zaopatrzonych w odzież i buty robocze, jak również szkolenie 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prowadzimy nabór pracowników narodowości polskiej, jak również białoruskiej czy ukraińskiej.  

To już od Państwa zależy jakich konkretnie osób Państwo poszukują. 

 

Zalety związane z podpisaniem z Nami umowy to między innymi: 

1) Szybka realizacja Państwa potrzeb kadrowych 

2) Możliwość szybkiej wymiany danego pracownika, na innego 

3) Nie muszą się Państwo wiązać na stałe z danym pracownikiem 

4) Dowolny czas zatrudnienia pracownika oraz krótkie okresy wypowiedzenia umów, zgodnie 

z obowiązującym Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. tekst jednolity z późniejszymi 

zm. (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141) 

5) Zwolnienie z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników 

6) Oszczędność kosztów związanych z chorobą, urlopami, okresem wypowiedzenia 

pracowników 

7) Przejęcie obowiązków pracodawcy z zakresu: 

• zawierania umów, rozliczania z ZUS, obowiązku ubezpieczenia, 

• wystawiania PIT-11, wystawiania list obecności, 

• wypłacania wypłat pracowniczych, 

• zaopatrzenia w badania lekarskie oraz szkolenia BHP. 

 

Poza tym proponujemy Państwu: 

• stawkę za godzinę pracownika niewykwalifikowanego, 

• rozliczenie co dwa tygodnie z terminem płatności 3 dni, 

• odzież roboczą podstawową (buty i ubranie), 

• szkolenie BHP na stanowisku pracy, 

• termin stawienia się osób – około tygodnia lub krócej od chwili wystąpienia chęci 

pozyskania danych zasobów ludzkich. 



 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu etapy postępowania w przypadku zainteresowania Naszą ofertą: 

 

1. Pierwszym etapem jest kontakt z Państwa strony, czy są Państwo zainteresowani współpracą 

telefoniczny, bądź mailowy. 

2. Jeżeli tak to następnie ustalamy termin spotkania z Państwem, w celu ustalenia wstępnych 

wymagań. Przedstawiamy Państwu tym samym wszelkie powody ,,za” i ,,przeciw” Naszej 

daleko idącej współpracy, wypracowując tym samym dogodne warunki. 

3. Następnie proponujemy podpisanie umowy w zakresie korzystania z personelu 

zewnętrznego oraz wstępnie ustalamy m. in.: 

• ilość potrzebnych pracowników 

• zakres ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności oraz wykształcenia 

• zakres obowiązków. 

4. Następnie konsultant Naszej firmy informuje Państwa o przebiegu rekrutacji oraz przesyła 

niezbędne informacje dotyczące tych osób. 

5. Oczywiście na koniec wystawiamy fakturę VAT za świadczone usługi. 

 

 

Gwarantujemy zadowolenie z Naszej pracy. Dzięki Nam będą Państwo całkowicie 

zwolnieni z procesów związanych z zatrudnianiem osób na odpowiednie stanowiska. 

Co za tym idzie zmniejszają Państwo tym koszty własne. Wywiązujemy się ze wszystkich 

formalności związanych z procesem zatrudniania. Kontrahenci docenili w nas indywidualne, 

pełne szacunku podejście do ludzi, a także profesjonalizm i solidność wykonywanych zadań. 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z Nami zapraszam do kontaktu 

telefonicznego pod nr 510 761 882 , bądź proszę o taką informację na e-mail 

info.solutionswork@gmail.com 

 

 

Z wyrazami szacunku: 

Zespół SolutionsWork 
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