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W Y N A JMI J – W Y P R ÓBUJ – Z AT RUDNI J

Twój biznes i jego
przyszłość
leżą w rękach ludzi,
których zatrudniasz.
Akio Morita

Kilka słów o nas …
Wielkopolska Agencja Pracy powstała w 2005 roku
i od chwili powstania do chwili obecnej jest to w całości
polska firma.
Przez cały okres działalności, nasza Agencja z
powodzeniem wsparła wiele przedsiębiorstw w zakresie
rekrutowania i wynajmowania pracowników. Najczęściej
nasze Umowy dotyczą prac produkcyjnych, magazynowych
oraz biurowych. W naszej bazie danych, obejmującej kilka
tysięcy osób, znaleźć można pracowników, którzy szybko
i chętnie podejmą pracę.
Zapraszamy do współpracy!

Zaufali nam min.:
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/WAP/ WYNAJMIJ – WYPRÓBUJ – ZATRUDNIJ

tel. 61 874 70 04

NASZA OFERTA = NASZE GWARANCJE
Świadczymy usługi w zakresie rekrutacji i doboru pracowników w systemie pracy tymczasowej.
1. delegujemy pracowników w jak najkrótszym czasie - max. 48h,
2. pracownicy spełniają wszystkie wymagania stawiane przez klientów - satysfakcja klienta
lub zmiana pracownika,
3. minimum formalności

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY = OBOWIĄZKI AGENCJI
możliwość wypróbowania pracowników zanim zostaną zatrudnieni na stałe wg zasady:
WYNAJMIJ – WYPRÓBUJ – ZATRUDNIJ,
rekrutacja i selekcja kandydatów wg ustalonych parametrów zatrudnienia,
kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych pracowników w tym
odpowiedzialność wobec ZUS, US, PIP,
sporządzanie i wydawanie PIT-ów, Świadectw Pracy,
negocjowanie z pracownikiem wysokości wynagrodzenia,
naliczanie i terminowe wypłaty wynagrodzeń,
okresowe badania lekarskie,
organizacja planu i czasu pracy wynajętego Pracownika,
oszczędność czasu,
program lojalnościowy w celu zminimalizowania rotacji pracowników oraz zwiększenia
wydajności i efektywności pracy,
szybki czas realizacji zamówienia – pracownika delegujemy w max. 48h
zmiana pracownika gdy nie spełnia oczekiwań,
bardzo duża na bieżąco aktualizowana baza danych potencjalnych pracowników
tymczasowych.

PRZEBIEG PROCESU
DOSTARCZANIA PRACOWNIKÓW
Klient
Zgłasza zapotrzebowanie
na pracownika i określa
parametry zatrudnienia.

www.wapt.pl

WAP
Rekrutuje pracownika
zgodnie z wymaganiami
klienta.
Dokonuje selekcji.
Przygotowuje dokumenty.
Zatrudnia.

Klient
Korzysta z usług
dostarczonego
pracownika.
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Wielkopolska Agencja Pracy Sp. z o.o.
ul. Warszawska 39
61-028 Poznań
tel. 61 874 70 04
fax 61 877 41 12
biuro@wapt.pl

www.wapt.pl
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