
OFERTA 
WSPÓŁPRACY



 
Rekrutujesz nowych pracowników, ale proces ten trwa już za długo? 

Potrzebujesz wykonać zlecenie, ale brakuje Ci pracowników? 
 

Mamy dobre wiadomości, 
ponieważ takie sytuacje nie muszą mieć miejsca.

 
Jesteśmy firmą, która od 4 lat specjalizuje się w zatrudnieniu 

pracowników i delegowaniu ich do pracy po całej Polsce. 
Nasze rozwiązania są indywidualnie dopasowane 

do potrzeb danego Klienta. 
Wszelkie działania podejmowane są w oparciu 

o analizę potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. 
 

Dużym atutem naszej firmy jest 
administrowanie dokumentacją pracowniczą. 

Zajmujemy się naliczaniem pensji, 
sprawozdawczością do ZUSu oraz PUPu.

 

FIRMA RE-CRUITER 
POWSTAŁA W CELU POMOCY FIRMOM

 



Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników

Obcążenie działów personalnych 

Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu 

Brak obowjązków w kwestii: umów, ZUS,
ubezpieczenia, wystawiania PIT, prowadzenie listy
obecności, wypłat, badań lekarskich oraz BHP. 

Wolny czas, który mogą poświęcić 
na rozbudowę strategii firmy. 

Klienci, którzy
współpracują z nami,
odczuwają:



 Możecie nas spotkać na obiektach:



KADRZE 
BUDOWLANEJ 

KADRZE
PRZEMYSŁOWO

SPOŻYWCZEJ

KADRZE
USŁUGOWEJ 

KADRZE
SPRZĄTAJĄCEJ 

Specjalizujemy się w:

www.re-cruiter.eu
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nasza droga 
do sukcesu

wysokie standardy 
etyczne

indywidualne rozwiązania
dopasowywane 

do potrzeb i oczekiwań

działania oparte o analizę specyfiki
konkretnego przedsiębiorstwa

wysoka jakość usług

metody oparte 
o procedury branżowe

 i prawne



Spotkanie z Klientem w celu
zapoznania się z jego potrzebami i
zaprezentowania korzyści płynących z
wyboru konkretnych rozwiązań

Step One

Podpisanie umowy współpracy w
zakresie korzystania z personelu

zewnętrznego

Step Two

Złożenie przezKlienta zamówienia na
personel drogą elektroniczną,faksem
lub osobiście(na tym etapie Klient
decyduje, ilu pracowników, od kiedy
oraz na jak długopotrzebuje)

Step Three

Kontakt z menadżerem
danego obiektu

Step Four

Wystawienie faktury VAT za
wykonaną usługę na
podstawie potwierdzonej
ewidencji.

Step Five



Nasza działalność prowadzona jest na
terenie całej Polski, 

ponieważ nie posiadamy barier w
postaci odległości od danego zlecenia.

Dla nas liczy się pomoc dla każdej z firm 

OD POCZĄTKU ISTNIENIA FIRMY POMOGLIŚMY JUZ 305 OBIEKTAM 
W 13 MIASTACH NA TERENIE POLSKI,

 GDZIE DOSTARCZYLIŚMY 2860 PRACOWNIKÓW.



Szybki czas realizacji zamówień Obniżamy koszty prowadzenia firm

Proste rozliczenia - na podstawie kalkulacji kosztów pracy
(iloczynu stawki godzinowej)

Reakcje natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych
osób - staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów.

Zatrudniamy bez konieczności wiązania się nastałe - TAK!
Jesteśmy elastyczni. 

Możliwość zamawiania pracownika nawet na kilka
godzin.

Dowolny czas trwania umowy z zatrudnionymi. 
Krótkie okresy wypowiedzenia.

Przyjmujemy obowiązki administracyjne. 
(Legalizacja pracy cudzoziemca, podpisanie umów, ZUS i tp.
wszystkie te obowiązki są po naszej stronie)

NASI KLIENCI SĄ ZADOWOLENI Z WSPÓŁPRACY Z NAMI, BO PODIADAMY: 



RE-CRUITER SP. Z O.O. 

 
Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy 

z firmą Re-Cruiter - zapraszamy do kontaktu:
 

 OFFICE@RE-CRUITER.EU

WWW.RE-CRUITER.EU

+48722788888

UL. BRACKA 3, LOK. 1A, 
00-501 WARSZAWA, POLSKA

ul. Wschodnia 5 
05-090 Raszyn 
NIP 1231436330


