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Hledáte

?

zaměstnance
účelně...
Jste zavedená fungující personální agentura…

Proč hledat dalšího partnera?
Společnost AJOB pomáhá partnerům z personálních agentur
hledat vhodné uchazeče na vypsané pozice. Disponujeme
širokým portfóliem adeptů – od studentů a pomocných
dělníků až po vysoce kvalifikované specialisty.

Obsadíme

!

každou židli
Společnost AJOB je úspěšnou českou personální a informační
agenturou již od roku 1999. Pomáháme lidem, kteří chtějí
pracovat v zahraničí. Za dobu naší 5ti leté existence jsme
vyrostli ve flexibilní team profesionálů. Díky zkušenostem
z domácího i zahraničních trhů s pracovními pozicemi
nabízíme svým partnerům jistotu, zázemí a stabilitu.

Jsme jediný

server orientující
se výhradně
na práci
v zahraničí

Jsme schopni rychle reagovat na potřeby svých
zahraničních partnerů
Internetový portál AJOB.cz vznikl na základě poptávky po serveru, který by se výhradně
věnoval oblasti práce v zahraničí a zájemcům pak na svých stránkách garantoval
dostatečné množství užitečných informací a legálních pracovních pozic. Jedná se
zejména o pozice pro studenty a mladé lidi (sezónní práce, au-pair pobyty atd.).
Naší novou myšlenkou je zkombinování personalistiky a internetového portálu.

STOP
nepříjemným
překvapením

a nezájmu o Vaší
poptávku
Co ostatní nemají
V současné době náš portál navštíví okolo 3000 unikátních
uživatelů denně. To je důvod, proč můžeme velice rychle
reagovat na Vaše potřeby a požadavky.

Nový portál s nabídkou zaměstnání v zahraničí obsahuje samozřejmě
veškeré potřebné informace pro potencionální klienty
•
•
•
•
•

nabídku práce
informace
diskusi, fórum
odkazy na katalogy
reakce spokojených uchazečů i zaměstnavatelů

Díky tomu se budete moci soustředit na jiné priority.

O čem

všem

je?

• Zprostředkování uchazečů na plný pracovní úvazek
• Zprostředkování uchazečů na částečný pracovní úvazek
• Zprostředkování uchazečů na sezónní práce
• Provozování informačního portálu se zahraničními
pracovními nabídkami

Každého

adepta
pečlivě
prověříme!
Co Vám nabízíme?
• předběžné prověřování, dotazování a vyhodnocování schopností uchazečů
• ověřování osvědčení a zaměření uchazečů
• aktivní nábor uchazečů
• rozsáhlá databáze profesionálů ze všech oborů, studentů, sezónních uchazečů
• odškodnění partnerů v případě porušení smlouvy ze strany uchazeče
• perfektní lokální znalost (ČR, SR)
• evidence uchazečů, neustálé prověřování kvality uchazečů v průběhu jejich přidělování na
jednotlivé pozice
• vyhodnocování spolupráce a zlepšování služeb směrem ke klientovi
• prezentaci na internetovém portálu AJOB

