
Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret  
sukcesu, to jest to umiejętność 
przyjmowania cudzego punktu  

widzenia i patrzenia  z tej  
perspektywy z równą łatwością 

jak z własnej.

POLISH HOLDING OF TEMPORARY 
AND PERMANENT STAFFING AGENCIES



Polski Holding Rekrutacyjny S.A. skupia prężne i nowoczesne 
przedsiębiorstwa, prowadzące swoją działalność w obszarze
Human Resources i Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO). 
Polski HR to skutecznie zarządzane spółki, które efektywnie
obsługują polskich i międzynarodowych klientów.

Dlaczego PHR?

 Pomożemy ograniczyć zbędne koszty w firmie.

 Szybko i skutecznie reagujemy na potrzeby Klienta.

 Zaoszczędzimy Twój czas dzięki kompleksowości naszych usług.

 Przykładamy dużą wagę do zrozumienia biznesu Klienta
  i długofalowej współpracy.

 Gwarancja na nasze usługi zapewnia pełne bezpieczeństwo.

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. należy do Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy (OKAP)
oraz do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ).



Korzyści dla Twojej firmy
Polski HR – Nasze usługi

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami

Nasze atuty:

Szeroka platforma zasobów ludzkich i wiedzy.

Nowoczesne i autorskie narzędzia. 

Doświadczona kadra specjalistów. 

Elastyczność przy współpracy z kontrahentami.

Doskonała znajomość rynku Human Resources i Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO).



KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

LEASING 
PRACOWNICZY

LEASING PRACOWNICZY

Polega na dostarczaniu pracowników do Twojej firmy na dowolnie ustalony okres.  
Przejmujemy obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracy.

Z badań Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem i SMG/KRC wynika, że pracodawcy mają pozytywny stosunek do leasingu
pracowniczego. 69% badanych pracodawców „chętnie” i „raczej chętnie” odnosi się do tej formy zatrudnienia. 
Zdaniem 63% pracodawców stosowanie leasingu zwiększa konkurencyjność firm, a 75% badanych uważa je za rozwiązanie 
nowoczesne.

Oszczędności
Obniżasz koszty pracy nawet o 30%.

Elastyczność zatrudnienia
Zatrudniasz pracowników bez konieczności wiązania się na stałe.

Bezpieczeństwo
Odpowiedzialność Polskiego HR za dobór właściwych pracowników do Twojej firmy. 

Oszczędność czasu
Rekrutacją, selekcją i weryfikacją zajmują się nasi specjaliści.



Koszty zatrudnienia ograniczają Twoją firmę? 

Zmniejsz je stosując leasing pracowniczy!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

OGRANICZASZ ILOŚĆ ETATÓW
W firmie pozostawiasz tylko kluczowych 
pracowników.

NIE CHCESZ ZWALNIAĆ 
Polski HR zatrudnia Twoich pracowników  
i deleguje ich do pracy w Twojej firmie.  
Zatrzymujesz sprawdzony zespół i obniżasz koszty. 

REDUKUJESZ KOSZTY 
Obsługą administracyjno-kadrową zajmie się  
Polski HR, więc odciążasz dział personalny.

SPRAWDZASZ PRACOWNIKA
Wydłużasz okres próbny przed zatrudnieniem  
na etat.
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$

$
$
$ $



KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

LEASING PRACOWNIKÓW BRANŻY HoReCa

To profesjonalne zaopatrzenie hoteli i restauracji w odpowiedni personel.

LEASING PRACOWNIKÓW
BRANŻY HoReCa

Mniejsze koszty
Stawiając na leasing zmniejszysz koszty pracy i zwiększysz zyski.

Oszczędność czasu
Nasz zespół błyskawicznie dostarczy Ci sprawdzonych pracowników.

Kompleksowość usług
Zajmiemy się rekrutacją, leasingiem pracowników oraz usługami mystery client.

Wysoka jakość
Otrzymasz pracowników, którzy będą odpowiadać randze Twojego obiektu.

Według badań CWS-boco dla 81,5 proc. badanych firm outsourcing oznacza konkretne oszczędności. 
Jedynie w przypadku 3,5 proc. ankietowanych firm wydzielenie procesów do zewnętrznego dostawcy okazało się być 
droższe od ich wewnętrznej realizacji. 



Potrzebujesz sprawdzonego personelu do hotelu lub restauracji?

Z nami unikniesz kosztownych pomyłek! 

WARTO ZASTOSOWAĆ, GDY:

CHCESZ ZATRUDNIAĆ ELASTYCZNIE
Ograniczasz zobowiązania wobec pracowników 
i dostosowujesz ilość personelu do aktualnej sytuacji.

CHCESZ SZEROKIEGO WYBORU
W naszych bazach znajduje się 40 tysięcy 
kandydatów, wśród nich znajdziesz 
pracowników spełniających Twoje oczekiwania. 

CENISZ PROFESJONALIZM 
Dostarczymy właśnie takich pracowników.

100%
PRO



KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

DORADZTWO PERSONALNE

To wsparcie dla firm działających na rynku polskim i zagranicznym  
w poszukiwaniu, wyborze i ocenie pracowników.

Planowy rozwój
Polski HR pomoże zaplanować i wdrożyć długoterminową politykę personalną, co wpłynie  
korzystnie na efektywność Twojego przedsiębiorstwa.

Wartościowi kandydaci
Do Twojej firmy trafią odpowiedni ludzie, których znajdzie Polski HR.

Większe zyski
Dzięki Polskiemu HR postawisz na pracowników z kompetencjami przynoszącymi  
wymierne korzyści.

Oszczędzasz czas
Zamiast czasochłonnych rekrutacji Twoja firma realizuje inne ważne zadania.

Badania „Wyzwania HR”, przeprowadzone przez portal Pracuj.pl i Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na przełomie lipca
i sierpnia 2011 roku: 52% respondentów, jako jedno ze swoich wyzwań na 2012 rok wskazało rekrutację najlepszych za  
rozsądne pieniądze. Harvard Business Review podaje, że przyczyną 80% rotacji kadr są błędy rekrutacji. 

DORADZTWO 
 PERSONALNE



Masz problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników?

Zapewnij swojej firmie właściwych ludzi!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

SZUKASZ SPECJALISTÓW
Pomożemy Ci dotrzeć do odpowiednich fachowców.

CHCESZ OCENIĆ PRACOWNIKÓW
Dzięki profesjonalnemu audytowi HR wszechstronnie ocenimy  
pracowników i podpowiemy jak zwiększyć efektywność ich pracy.

PLANUJESZ ZWOLNIENIA
Pomożemy Ci zadbać o ludzi, z którymi kończysz współpracę, 
dzięki czemu Twoja firma utrzyma pozytywny wizerunek.

PROWADZISZ WEWNĘTRZNĄ REKRUTACJĘ 
Będziesz wiedział, który pracownik faktycznie pasuje do  
określonego stanowiska i unikniesz kosztownych błędów.



Optymalne zatrudnienie
Możliwość zatrudnienia pracowników nawet na kilka godzin.

Bezpieczeństwo
Gwarantujemy realizację zamówienia, a Ty zyskujesz pewność że dotrzymasz zobowiązań 
wobec swoich klientów.
 
Szybkie działanie
Nasza unikalna baza kandydatów ATENA pozwoli Ci uzupełnić stan osobowy firmy 
już w 24 godziny.

Niższe koszty
Eliminujesz wydatki na rekrutacje oraz czynności administracyjne.

PRACA CZASOWA

Rozwiązuje problem zmiennego zapotrzebowania na pracowników.
Polski HR błyskawicznie rekrutuje i oddelegowuje do Twojej firmy potrzebny personel.

Branża elastycznego zatrudnienia  obejmuje około pół miliona pracowników rocznie. Polska i Niemcy są najszybciej rozwija-
jącymi się rynkami w Europie z potencjałem wzrostu 8-10 krotnie większym, niż obecnie. Polski HR dysponuje ogólnopolską 
bazą pracowników, liczącą ponad 100 000 kandydatów. Zrekrutowaliśmy już ponad 40 000 pracowników. 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

PRACA 
CZASOWA



Dziś potrzebujesz stu pracowników, a jutro wystarczy dziesięciu? 

Uzupełniaj personel według aktualnych potrzeb!

DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ W PRZYPADKU:

OKRESOWYCH LUB SEZONOWYCH WAHAŃ PRODUKCJI
Możesz skutecznie realizować  
zwiększoną ilość zleceń.

NOWYCH PROJEKTÓW 
Mając do dyspozycji sprawdzony personel  
Twoja Firma poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

ABSENCJI I ROTACJI PRACOWNIKÓW
Choroby, urlopy i odejścia przestają być problemem  
bo szybko zastępujesz nieobecnych.



OUTSOURCING KADR I PŁAC

Polski HR przejmuje obsługę kadrowo-płacową w Twojej firmie. Realizujemy formalności 
związane z zatrudnieniem pracowników oraz kontaktami z ZUS i US. 

Według badań „Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw” aż 93% respondentów potwierdziło, że stosuje outsourcing 
w swoim biznesie, a co pięćdziesiąta planuje skorzystać z outsourcingu w przyszłości. Z raportu Global Future Forum
wynika, że tzw.outsourcing solutions będą jedynym sposobem dla firm, by sprostać stale rosnącym wymaganiom rynków. 

Realne oszczędności
Eliminujesz koszty zakupu sprzętu, aktualizacji oprogramowania kadrowo-płacowego
oraz wynajmu powierzchni biurowej.

Większa konkurencyjność
Zmniejszając koszty usługi kadrowo-płacowej otrzymujesz środki by poprawić swoją  
pozycję na rynku.

Wzrost jakości
Nasi specjaliści w Twojej firmie to wyższa jakość obsługi kadrowo-płacowej oraz większa wydajność.

Pewność i bezpieczeństwo
Odejście pracownika kadr przestaje być Twoim kłopotem.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

OUTSOURCING 
KADR I PŁAC



Przerost administracji firmy?

Uwolnij ją od zadań kadrowo - płacowych!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

INWESTUJESZ W FIRMĘ 
Zamiast w administrację inwestuj  
w działalność przynoszącą zyski.

MASZ ZŁOŻONY SYSTEM WYNAGRODZEŃ 
Wsparcie specjalistów sprawi, że będzie  
on sprawnie funkcjonował.

STAWIASZ NA EFEKTYWNOŚĆ
Koncentrujesz się na sukcesie firmy
a nie na problemach kadrowo-płacowych.

$
$

$$
$

$

ZWIĘKSZASZ ZYSKI
Odchudzone i sprawne przedsiębiorstwo
bez balastu zbędnych kosztów kadro-płacowych.

$

1



OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PFRON

To obniżenie kosztów firmy związanych z obowiązkowymi składkami wpłacanymi na Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pozyskanie dotacji, przeznaczonych  
na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Znaczne oszczędności
Zatrudniając osoby niepełnosprawne obniżasz składki PFRON. W firmie zatrudniającej 100 osób  
nawet 100 000 zl w skali rocznej może zostać w firmie.

Oszczędność czasu
Przeprowadzimy Twoja firmę przez wszystkie etapy procesu: audyt organizacyjny, analizę stanowisk  
pracy, rekrutacje, składanie wniosków oraz zapewnimy wsparcie nowym pracownikom. Możesz  
całkowicie skupić się na działalności Twojej firmy.

Zmotywowani pracownicy
Firma otrzymuje wartościowych i niezwykle zaangażowanych pracowników, 
dzięki czemu zwiększa się jej wydajność.

Pozytywny wizerunek
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, budujesz wizerunek firmy wrażliwej społecznie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy, 83% pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ma dobre doświadczenia w tym zakresie.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:



Szukasz sposobu na oszczędności w firmie?

Chciałbyś budować pozytywny wizerunek firmy?

BEZWZGLĘDNIE WARTO, GDY:

TWOJA FIRMA ZATRUDNIA MNIEJ NIŻ 25 OSÓB
Możesz skorzystać z dofinansowania
do wynagrodzenia pracownika.

TWOJA FIRMA ZATRUDNIA WIĘCEJ NIŻ 25 OSÓB
Obniżasz obowiązkowe składki na PFRON i korzystasz  
z dofinansowań do wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów  
przystosowania stanowiska pracy.

POSZUKUJESZ PRACOWNIKÓW  
Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Polski HR szybko dostarczy Ci  
odpowiednich kandydatów. 

$ $

$



LEASEBACK

Polski HR zatrudnia pracowników przedsiębiorcy 
i oddelegowuje na wskazane stanowisko w jego firmie.

Elastyczność zatrudnienia
Zatrudniasz pracowników bez konieczności wiązania się na stałe.

Przejęta odpowiedzialność
Polski HR przejmuje odpowiedzialność wobec pracowników i urzędów.

Lepsza kontrola kosztów
Rozliczenia na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec miesiąca.

Optymalna ewidencja
Pracownicy delegowani przez Polski HR nie występują w rejestrze Twojej firmy.

Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością.
Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność. - John D. Rockefeller.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

LEASEBACK



ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

Nie chcesz stracić sprawdzonych pracowników?

Leaseback – obniżaj koszty zatrudnienia bez zwolnień!

OGRANICZASZ ILOŚĆ ETATÓW
W firmie pozostawiasz tylko kluczowych pracowników
co oznacza zmniejszenie składek PFRON oraz wydatków
na odprawy i zwolnienia grupowe.

REDUKUJESZ KOSZTY ADMINISTRACJI
Obsługą kadrowo-płacową zajmie się Polski 
HR, więc zmniejszasz koszty działu kadr i płac.

MASZ SPRAWDZONY ZESPÓŁ
Polski HR zatrudnia Twoich pracowników i deleguje ich
do pracy w Twojej firmie. Zatrzymujesz wypróbowanych 
fachowców i obniżasz koszty.

SZUKASZ DOGODNYCH ROZWIĄZAŃ
Korzystniejsze dla firm przepisy pracy 
tymczasowej regulujące rozliczanie urlopów 
oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów.

$



KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

OUTSOURCING SPRZEDAŻY

Outsourcing sprzedaży to zlecenie firmie zewnętrznej zadań sprzedażowych,
które zostaną zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Odciążanie firmy
Możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.

Oszczędności
Płacisz za usługę i nie musisz inwestować w infrastrukturę.

Wzrost sprzedaży
Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i bazom danych Twoje przedsiębiorstwo
sprzeda wiecej.

Efektywność
Firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. 
Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli trzeba pracuje również w soboty i niedziele.

Fundacja Instytut Outsourcingu szacuje, że wartość rynku outsourcingu sprzedaży w kraju sięga obecnie około 
miliarda złotych rocznie. To jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi outsourcingu w Polsce. Dalsze perspektywy 
rozwoju zakładają przynajmniej 25% wzrost wartości rynku oraz rozszerzenie usług na nowe gałęzie gospodarki.

OUTSOURCING 
SPRZEDAŻY



WARTO ZASTOSOWAĆ, GDY:

Chciałbyś zmniejszyć koszty dystrybucji produktu nawet o 40%?

Szukasz dostępu do najlepszych sprzedawców na rynku?

OBNIŻASZ KOSZTY STAŁE
Oszczędzisz na pracownikach, powierzchni
biurowej i sprzęcie.

SZUKASZ SPRZEDAWCÓW
Szybko i sprawnie zyskasz doświadczonych 
sprzedawców.

SZUKASZ TECHNOLOGII
Bez dodatkowych kosztów zyskujesz dostęp
do najnowszych rozwiązań teleinformatycznych.

SZUKASZ KNOW-HOW
W oparciu o wiedzę i doświadczenia Polski HR 
pomoże zbudować Ci wydajny dział sprzedaży.

$
$$



OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI

Outsourcing księgowości – Polski HR przejmuje obsługę księgową
w Twojej firmie lub dostarcza wykwalifikowanego księgowego,
który z nadzorem merytorycznym, wykonuje pracę bezpośrednio u Klienta.

Sprawne przedsiębiorstwo 
Zmniejszasz lub likwidujesz dział księgowości i ograniczasz przerost zatrudnienia.

Oszczędności w firmie
Eliminujesz zbędne koszty związane z organizacją działu księgowości.

Fachowcy od księgowości
Możesz mieć w swojej firmie profesjonalistów zajmujących się budżetem, controllingiem  
i planowaniem kont.

Bezpieczeństwo
Nie musisz się martwić konsekwencjami błędów księgowości.
Odpowiedzialność leży po stronie Polskiego HR.

Z raportu Global Future Forum wynika, że outsourcing będzie pierwszoplanowym sposobem dla firm, by sprostać stale 
rosnącym wymaganiom rynków.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

OUTSOURCING
KSIĘGOWOŚCI



WARTO WYBRAĆ, GDY:

Postaw na wydajną i oszczędną organizację!

Outsourcing księgowości - wysoka jakość w Twojej firmie!

NIE STAĆ CIĘ NA BŁĘDY
Polski HR ponosi pełną odpowiedzialność
za prawidłowość księgowania oraz rozliczeń
z właściwymi instytucjami państwowymi.
Zyskujesz pełne bezpieczeństwo.

CHCESZ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Twoją firmę obsłużą specjaliści, których pracę
wyróżniono znakiem towarowym Niezależnego
Doradztwa NDF w obszarze Doradztwo dla Biznesu.

SZUKASZ KSIĘGOWYCH
W ramach outsourcingu dostarczamy najlepszych
specjalistów księgowości i roztaczamy nad nimi
nadzór merytoryczny, by prawidłowo wypełniali
swoje obowiązki.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA
Kompleksowa informacja o zmianach prawa
oraz doradztwo podczas kontroli.



SZKOLENIA Z POLSKIM HR

To rozwój istotnych dla firmy kompetencji pracowników - wiedzy, umiejętności i postaw. 
Programy szkoleń są starannie dostosowane do potrzeb Klienta.

Większa wydajność
Nasze szkolenia przynoszą wymierne rezultaty w postaci wzrostu wydajności pracowników.

Korzystny wizerunek
Skutecznie przeszkoleni pracownicy budują  profesjonalny wizerunek firmy.

Satysfakcja  pracowników
Inwestując w rozwój pracowników, podnosisz ich zaangażowanie w pracę.

Wyższe kwalifikacje
Pracownicy potrafią realizować coraz bardziej wymagające zadania. 

Badania pokazują, że 58% manadżerów określa poziom zaspokojenia swoich potrzeb szkoleniowych jako niewystarczający.
Raport “EFS - End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce” mówi, że obecnie największe zapotrzebowanie
będzie m.in na szkolenia specjalistyczne dotyczące obsługi klienta, czy technik sprzedażowych (50,4%). Popularne będą
też szkolenia z zakresu kompetencji kierowniczych (np. motywowanie pracowników - 42,3%), oraz coaching (37%).

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

SZKOLENIA
Z POLSKIM HR



Chcesz zbudować zespół, który wypracuje zyski w firmie?

Profesjonalne szkolenia z Polskim HR są odpowiedzią na Twoje potrzeby! 

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

LICZY SIĘ FIRMA I JEJ ZADANIA 
Staranne badanie potrzeb Twojej firmy pozwala  
dostosować program szkolenia i nauczyć  
pracowników rzeczywiście przydatnych umiejętności.

LICZY SIĘ CZAS 
Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych  
określonych przez Klienta. 

LICZĄ SIĘ PIENIĄDZE
Atrakcyjne warunki finansowe sprawią,
że opłacalne staje się już szkolenie dla 4 osób. 

LICZY SIĘ JAKOŚĆ 
Polski HR to zespół ekspertów, których wiedza  
i doświadczenie biznesowe jest kluczem
do skutecznego szkolenia.

$ $ $

$ $ $

100%



TELEWSPARCIE SPRZEDAŻY

To nowatorskie połączenie działań doświadczonych handlowców i możliwości  
oferowanych przez najnowsze technologie teleinformatyczne. Kontakt z Klientem rozpoczyna 
przeszkolony telemarketer, a kończy doświadczony specjalista sprzedaży.

Większe zyski 
Błyskawicznie docierasz do nowych Klientów.

Większy zasięg
Możesz przedstawić ofertę Twojej firmy w każdym miejscu w kraju i za granicą.

Wyższa efektywność
Optymalizujesz pracę działu handlowego, niwelując ilość bezproduktywnych wizyt handlowych. 

Poprawa wizerunku
Telesprzedaż oznacza wzrost rangi i pozycji firmy.

Wg. raportu „Siła Marketingu 2011” 67% respondentów uznało telemarketing jako skuteczne narzędzie w podtrzymywaniu  
relacji z klientami. Telemarketerzy wykonują kilkaset rozmów w ciągu tygodnia. Dla handlowca oznacza to radykalny  
wzrost ilości wizyt u potencjalnych klientów.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

TELEWSPARCIE 
SPRZEDAŻY



Chcesz zwiększyć sprzedaż swoich produktów?

Polski HR umożliwi Ci szeroki dostęp do klientów biznesowych!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

MONITORUJESZ RYNEK 
Praca telemarketerów przyniesie wiedzę  
o potrzebach klientów i działaniach konkurencji.

ZWIĘKSZASZ KONKURENCYJNOŚĆ 
Otrzymasz narzędzie do budowy 
trwałej przewagi nad konkurencją

OPTYMALIZUJESZ KOMUNIKACJE 
Zdobędziesz dostęp do szerokiej grupy  
partnerów biznesowych.

OPTYMALIZUJESZ SPRZEDAŻ 
Dzięki telewsparciu ograniczysz koszty  
i będziesz sprzedawał efektywniej.

$
$



LEASING PROMOTORÓW I HOSTESS

To obsługa przez profesjonalne hostessy i promotorów akcji promocyjnych na targach, 
konferencjach i w klubach. Nasze usługi świadczymy w kraju i za granicą.

Wysoka jakość 
Współpracujemy jedynie z doświadczonymi hostessami i promotorami.

Rozpoznawalna marka 
Nasze hostessy wyróżnią Twoją markę spośród konkurencji, będąc świetną wizytówką firmy.

Błyskawiczna realizacja 
Dzięki bogatej bazie modelek i hostess szybko zrealizujemy każde zlecenie.  

Oszczędność czasu
Nasz zespół zrekrutuje i przeszkoli hostessy oraz zredukuje do minimum formalności księgowe  
i kadrowo-płacowe.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

LEASING  
PROMOTORÓW I HOSTESS



Chcesz wyróżnić swoją firmę lub markę na tle konkurencji?

Hostessy i promotorzy Polskiego HR – profesjonalizm i wysoka jakość! 

WARTO ZASTOSOWAĆ, GDY:

CHCESZ SIĘ WYRÓŻNIĆ
Zwiększasz zainteresowanie produktem, marką lub 
usługą i poznajesz opinie klientów o firmie.

SZUKASZ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI
Zapewnimy wszechstronną oprawę Twojego 
eventu, tak abyś skoncentrował się tylko na 
istotnych dla Ciebie kwestiach.

SZUKASZ ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ
Wybierasz odpowiedni pakiet usług  
i dowolnie dysponujesz czasem hostess.

PLANUJESZ AKCJE PROMOCYJNE
Podnosisz poziom realizowanych konferencji, akcji  
promocyjnych, kameralnych imprez oraz dużych eventów.



OUTSOURCING W FINANSACH, UBEZPIECZENIACH I BANKOWOŚCI

To przejęcie wybranych procesów biznesowych związanych z zatrudnieniem, umożliwiające 
obniżenie kosztów i wzrost efektywności w organizacji.

Optymalizacja kosztów
Nasze rozwiązania trwale obniżą koszty i w szybki sposób pozytywnie wpłyną 
na wynik przedsiębiorstwa. 

Ekspansja
Współpraca z Polskim HR umożliwi Twojej firmie sprawny rozwój sieci oddziałów  
i punktów sprzedaży. 
 
Elastyczne zatrudnienie
Zatrudnienie sezonowe, dopasowane do rozmiarów akcji sprzedażowych. 

Wzrost sprzedaży
Innowacyjne rozwiązania przyniosą Twojej firmie wyższy poziom sprzedaży 
i wzrost motywacji pracowników.

Harvard Business Review uznał outsourcing największym odkryciem ostatnich  75 lat.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

OUTSOURCING W FINANSACH, 
UBEZPIECZENIACH  
I BANKOWOŚCI



Szukasz optymalizacji procesów i kosztów przy zachowaniu najwyższych standardów?

Obniżaj koszty zatrudnienia i zachowaj wysoką jakość procesów biznesowych!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

REDUKUJESZ ZBĘDNE WYDATKI
Obsługą administracyjno-kadrową  
zajmie się Polski HR.

SPRAWDZASZ PRACOWNIKA
Nie trać czasu na rekrutacje – dzięki Polskiemu HR 
wydłużysz okres próbny przed zatrudnieniem na etat.

KONCENTRUJESZ SIĘ NA KLUCZOWYCH ZADANIACH
Twoja firma skupi się na najważniejszych dla niej obszarach. Dzięki know-how 
Polskiego HR, uzyskasz wsparcie w zarządzaniu wybranymi procesami oraz 
oddelegowanymi do nich pracownikami.

OCZEKUJESZ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Nasze rozwiązania i procedury gwarantują  
wysoki poziom bezpieczeństwa.



OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA W FIRMIE

To oferta działań gwarantujących obniżenie kosztów zatrudnienia oraz pozostałych obciążeń 
związanych z funkcjonowaniem firmy. Powstaje w oparciu o staranny audyt przedsiębiorstwa 
i unikalne know-how Polskiego HR.

Redukcja kosztów
Obniżasz koszty pracy nawet o 30%, zmniejszasz obciążenia związane z podatkami  
i ubezpieczeniem. 

Środki na inwestycje
Dzięki dofinansowaniom i zmianie struktury kosztów, Twoja firma zdobędzie dodatkowe 
środki na inwestycje i rozwój. 
 
Niższe ryzyko
Zmniejszysz ryzyko zatrudnienia niewłaściwych pracowników, a dodatkowo otrzymasz 
gwarancje Polskiego HR na oferowane usługi. 
 
Większa konkurencyjność
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, Twoja firma zyska przewagę nad konkurencją 
i umocni pozycję na rynku.

„Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój rynku jest poszukiwanie innowacyjnych, bardziej zaawansowanych rozwiązań 
przez klientów firm outsourcingowych.” - artykuł, Fundacja Instytut Outsourcingu, 2010-05-20.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW  
ZATRUDNIENIA W FIRMIE 



Szukasz sposobu na obniżanie kosztów w Twojej firmie?

Optymalne koszty, optymalne przedsiębiorstwo - rozwijaj się z Polskim HR!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

CHCESZ WYŻSZYCH ZYSKÓW
Efektywne przedsiębiorstwo bez balastu zbędnych 
kosztów kadrowo-płacowych.

$

$

CHCESZ BYĆ LIDEREM
Twoja firma skorzysta z innowacyjnych 
rozwiązań i narzędzi.

SZUKASZ DOFINANSOWAŃ
Twoja firma skorzysta z pakietów dofinansowań, 
które przyniosą jej dodatkowe środki na rozwój.

$
$$

NIE CHCESZ ZWALNIAĆ
Dzięki naszym rozwiązaniom obniżysz koszty 
bez konieczność zwolnień. 



HRbiznes.pl

HRbiznes.pl to portal dla pracodawców i pracowników, o tematyce Human Resources. 
Znajdziesz tam wiadomości dotyczące branży HR, a Twoja firma będzie mogła 
zamieścić ogłoszenia o prowadzonych rekrutacjach.

Oszczędność czasu
Dostęp do Konta Pracodawcy zapewni Ci szybkie zamieszczanie ogłoszeń.

Oszczędność środków
Publikacja ogłoszeń jest całkowicie bezpłatna.

Większy zasięg
Pomagamy Ci dotrzeć do Twojej grupy docelowej. 

Pozytywny wizerunek
Promujemy Twoją firmę na łamach portalu.

Internet to niezwykle dynamicznie rozwijające się medium. Wg. badań CBOSU jest oceniane jako wiarygodne i opiniotwórcze 
źródło informacji. Zaufanie do treści pojawiających się w Internecie deklaruje 60% Polaków (średnia dla UE – 48%). 
Z internetu korzysta codziennie aż 64% osób w wieku 20-49 lat. Odsetek użytkowników stale rośnie.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:



Prowadzisz samodzielnie rekrutacje pracowników?

Szukasz interesujących informacji z branży HR?

BEZWZGLĘDNIE WARTO, GDY:

SZUKASZ AKTUALNOŚCI Z BRANŻY
Na stronie znajdziesz najnowsze informacje  
z rynku, ciekawe wywiady i artykuły.

PROWADZISZ REKRUTACJE
Możesz bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o pracy.

ORGANIZUJESZ EVENT
HRbiznes zapewni Ci wsparcie medialne.

POTRZEBUJESZ REKLAMY
Oferujemy różne formy współpracy  
i promocji Twojej firmy.



EXECUTIVE SEARCH

To wsparcie dla firm rekrutujących specjalistów oraz menadżerów średniego  
i wyższego szczebla.

Wg. raportu Rekrutacja „2012 HRstandard” członkowie kadry zarządzającej, poszukując pracy, w pierwszej kolejności  
skorzystaliby ze wsparcia profesjonalnego head huntera (61% wskazań). Zatrudnienie niewłaściwej osoby jest bardzo  
kosztownym błędem. Amerykański Departament Pracy podaje, że koszt zastąpienia pracownika wynosi ok. 1/3 jego
rocznego wynagrodzenia.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:
Wysoka skuteczność
Unikalne know-how i szeroka sieć kontaktów pozwala nam z powodzeniem docierać 
do kandydatów pracujących na podobnych stanowiskach.

Wysoka jakość
Dokładnie sprawdzamy referencje i kompetencje kandydatów, co sprawia że wybierasz 
spośród najlepszych. 

Pełna gwarancja
Twoja firma otrzymuje gwarancję na usługę, a Ty eliminujesz ryzyko nietrafionej rekrutacji.

Oszczędność czasu
Czas rekrutacji zostanie ograniczony do minimum, a Twoja firma szybko uzupełni braki  
kadrowe właściwymi ludźmi.

EXECUTIVE  
SEARCH



Poszukujesz pracowników do Twojej firmy? Chcesz uniknąć kosztownych pomyłek?

Buduj efektywną organizację! Zatrudniaj profesjonalistów z Polskim HR!

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE, GDY:

OGRANICZASZ KOSZTY
Dzięki wsparciu Polskiego HR unikniesz kosztownego procesu  
rekrutacji na własną rękę.

SZUKASZ MENADŻERÓW
Specjaliści Polskiego HR dzięki wiedzy, doświadczeniu i sieci  
kontaktów znajdą dla Twojej firmy kompetentnych menadżerów.

ROZWIJASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Polski HR dostarczy pracowników, dzięki którym Twoja  
firma będzie sprawnie i efektywnie się rozwijać.

POTRZEBUJESZ DORADZTWA
Zapewnimy profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu rekrutacji.



KONTAKT

REGION ZACHODNI

REGION WSCHODNI

Specjaliści Polskiego HR odpowiedzą na 
wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu!

Jakub Ladra / Dyrektor Sprzedaży

Tel. kom.:  692 570 870
e-mail: jakub.ladra@murietta.pl

Robert Włoczkowski / Dyrektor Sprzedaży

Tel. kom.: +48 728 430 904
e-mail: robert.wloczkowski@murietta.pl

Siedziba:   
ul. Słowicza 16, 02-170 Warszawa 
Biuro Zarządu: 
Kurniki 4, 31-156 Kraków 
tel: +48 (12) 357 22 66 
info@polskihr.pl

Polski Holding 
Rekrutacyjny S.A.


