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Mam to szczęście, że praca jest moją pasją.
Już od kilkunastu lat realizuję się w branży HR zarządzając
projektami, doradzając i optymalizując zatrudnienie. Mam
fantastyczny zespół, z którym wymieniam się spostrzeżeniami
i wspólnie napędzam do działania. Naszą energię i wiedzę
dotyczącą rynku pracy wykorzystuję we współpracy z biznesem,
dla którego poszukuję pracowników. Stawiam na ludzi z pasją,
silnie zmotywowanych i oddanych organizacji.
Dokonuję trafnych wyborów.

Ewa Szubert, Dyrektor Havier
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Firma Havier to jednolity zespół specjalistów, którzy
posiadają wieloletnie doświadczenie w projektach HR.
Tworzymy Organizację dostarczającą rozwiązania z dziedziny Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Nasze działania nie kończą się na rekrutacji - dbamy o rozwój, motywację oraz wydajność
pracowników. Badamy ich potencjał, który pozwala szybko wyłowić ukryte talenty
oraz podnosić ich kwalifikacje.

W naszym modelu Organizacji łączymy wiedzę i standardy stosowane
w największych międzynarodowych korporacjach z zaangażowaniem
i stylem pracy Firmy lokalnej. Jesteśmy uczciwi, lojalni oraz realnie
zaangażowani w realizację powierzonych zadań.
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Co nas wyróżnia?

∙∙
∙∙
∙∙

nie jesteśmy korporacją, dzięki czemu działamy
nieszablonowo
zbudowaliśmy naszą Organizację z polskiego kapitału,
co napawa nas dumą
mamy doświadczanie w rekrutacji w różnych branżach
- to daje nam wolność i samodzielność w realizacji
Państwa projektów

Współpracujemy z biznesem dostarczając wykwalifikowanych pracowników
oraz wspierając przedsiębiorców w realizacji projektów z branży HR. Stawiamy
przed sobą jasne cele. Nie chcemy być jedynie dostawcą usług, ale czynnie
uczestniczyć w tworzeniu dobrych praktyk na rynku pracy. Przy okazji dążymy
do jednoczenia ekspertów zaangażowanych w HR, od których nasi Klienci
mogą czerpać wiedzę do kreowania własnych doświadczeń.
Naszym głównym celem jest odnalezienie odpowiedniego kandydata
do pracy w Twojej Organizacji oraz wsparcie w szeregu projektów
z dziedziny HR. Od drobnych, krótkotrwałych usług do obszernych
i długofalowych koncepcji rozwojowych.
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Skorzystaj z naszych usług!
Rekrutacja pracowników stałych

Rekrutujemy na stanowiska średniego i niższego szczebla.

Twoje korzyści!

∙∙

outsourcing usługi do osób doświadczonych, zaangażowanych
w proces rekrutacji

∙∙

kandydat dopasowany kwalifikacjami oraz osobowością
do Twojej Organizacji

∙∙
∙∙
∙∙

szybszy dostęp do aktywnej bazy osób poszukujących pracy
możliwość współpracy jednorazowej, projektowej lub stałej
gwarancja na wykonaną usługę

Schemat współpracy:

∙∙ dokładna analiza potrzeb rekrutacyjnych
∙∙ ustalenie priorytetów
∙∙ rekrutacja
∙∙ raportowanie realizacji działań

Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów z obszaru rekrutacji
stałej ze skutecznością na poziomie 97%. Aż 82% z nich
zakończyliśmy w ciągu miesiąca.
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Skorzystaj z naszych usług!
Rekrutacja pracowników tymczasowych
Rekrutujemy, zatrudniamy i delegujemy pracowników.

Twoje korzyści!

∙∙

elastyczność zatrudnienia – krótsze okresy wypowiedzenia,
krótsze okresy umów, brak umowy na czas nieokreślony,
niższy wymiar urlopu

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

przeniesienie kosztów i pracy administracyjnych na agencję
możliwość weryfikacji pracownika przed zatrudnieniem
reprezentowanie firmy w kwestiach prawnych
szersze możliwości dotarcia do kandydata

Schemat współpracy:

∙∙ dokładna analiza potrzeb rekrutacyjnych
∙∙ rekrutacja z możliwością m.in. organizacji transportu dla pracowników,
wdrożenia pracowników (on boarding)
∙∙ raportowanie realizacji działań
∙∙ cykliczne przygotowanie raportów m.in. rekrutacyjnych, godzinowych,
liczby pracowników, rotacji i absencji
∙∙ analiza powodów odejścia z pracy

Zatrudniliśmy ponad 240 pracowników tymczasowych
wypełniając potrzeby naszych klientów na poziomie 88%.
Zatrudnienie w oparciu o ustawę dot. Zatrudnienia Pracowników Tymczasowych z 2003 r.
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Polecają nas!
Projekty pracy tymczasowej realizowane przy współpracy z Havier były
przeprowadzone profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeb
naszej firmy.
Tuplex, Gliwice

Firma Havier to profesjonalne
podejście do procesu rekrutacji.
DS-Laser, Częstochowa

Havier to godny zaufania partner,
zaangażowany w działania
wspierające lokalny rynku pracy,
który umiejętnie wykorzystuje
swoją wiedzę i doświadczenie
w budowaniu świadomości
pracodawców oraz pracowników.
Wydział Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa

Wcześniej próbowaliśmy
samodzielnie szukać pracownika
poprzez ogłoszenia w popularnym
portalu z ofertami pracy –
bez sukcesów. Firma Havier
zorganizowała dla nas cały
proces rekrutacji, dzięki czemu
zaoszczędziliśmy czas
i pozyskaliśmy świetnego
Doradcę ds. Klientów Biznesowych.
emBroker, Częstochowa

Havier oceniamy jako partnera
godnego zaufania oraz polecenia.
Małgorzata Przysucha Kancelaria
Adwokacka, Częstochowa

Firma Havier dała się poznać jako rzetelny i wiarygodny partner.
Almonte, Częstochowa
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Dodatkowo w ofercie...

Ocena
pracownicza
Przygotowanie
systemu ewolucji
pracowników.
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Dodatkowo w ofercie...

Harmonogram
pracy
Analiza i utworzenie
optymalnych grafików
pracy.

Elektroniczne
akta osobowe
Eliminacja akt
w formie papierowej.
Stworzenie e-akt.

Audyt
procesów
kadrowych
Raport
i usprawnienia.
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Jesteśmy członkiem

Havier Sp. z o. o.
ul. Jasnogórska 27, 42-202 Częstochowa
ul. Małachowskiego 8, 42-500 Będzin
698 640 372, 533 341 052, 34 300 00 35
havier@havier.pl
havier.pl

