ET TILBUD OM SAMARBEID

OM OSS
Bisar AS KS er et polsk landsomfattende bemanningsbyrå med internasjonal
rekkevidde. Det dannes av et dynamisk og erfarent team som har over 10 års erfaring
i HR-bransjen.
BISAR AS KS tilbyr løsninger for forretningslivet ved å ansette utlendinger i europeiske
bedrifter, og ved å overta alle arbeidsgivers forpliktelser. Vi leter etter ansatte som
oppfyller våre Kunders forventninger, og vi svarer på markedets stadig økende behov
for vikarer, hovedsakelig fra utlandet. Samtidig sikrer vi en trygghetsgaranti og tjenester
av høy kvalitet.
Vi spesialiserer oss på rekrutteringstjenester, personalplanlegging og personal - og
skattesaker. Vi samarbeider med internasjonale korporasjoner så vel som med små og
mellomstore bedrifter, og vi tilbyr profesjonell rådgivning og kundebetjening på hvert
steg av samarbeidet, i tråd med globale standarder og lokale lover.

2

BISAR I POLEN
PRUSZCZ GDAŃSKI
OLSZTYN

WARSZAWA

KIELCE
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BISAR I VERDEN

OSLO

LONDON
BERLIN

LUTSK

KHARKIV
KIEV

LVIV
CHISINAU
BUCHAREST

MALTA

KYPROS

NEW DELHI
KATHMANDU
DHAKA

HANOI
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HVORFOR OSS?

10

729

173

ÅR I
MARKEDET

FORNØYDE
KUNDER

FULLFØRTE
PROSJEKTER

over 30 tusen

over 20 tusen

23

KANDIDATER
I DATABASEN

ANSATTE
PERSONER

HR-EKSPERTER

5

VÅRE TJENESTER

UTLEIE AV
ARBEIDSKRAFT

REKRUTTERING

BORTSETTING
AV TJENESTER

Som et bemanningsbyrå
ﬁnner vi vikarer som
oppfyller våre Kunders
forventninger. Dette er vårt
svar på markedets stadig
økende behov.

Vi rekrutterer for alle typer
stillinger, fra stillinger innen
produksjon og fysisk
arbeidskraft, opp til de
høyeste stillinger: spesialister
og eksperter i bransjen.

Vi overtar all drift og
produksjonsprosesser i våre
Kunders bedrifter, ved å ta
100% kontroll over
resultater.
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EFFEKTIVITET
Bisar AS KS tilbyr ansettelse av arbeidskraft fra bl. annet: Moldova, Ukraina,
Hviterussland, Bangladesh, Nepal og Vietnam.
All rekruttering gjennomføres av våre egne rekrutteringsbyråer. Takket vårt kvaliﬁsert
og erfarent team er vi i stand til å ansette og betjene hvert antall vikarer i løpet av veldig
kort tid, ved å samtidig beholde det høyeste nivået av Kundebetjening.
Hver Kunde blir tildelt en koordinator som er ansvarlig for prosjektkontroll, løpende
kommunikasjon, logistikk, og oppfølgning av de ansatte.
Når antall ansatte overskrider 50 personer tildeler vi en dedisert ansatt som jobber fast
i Kundens bedrift. Hans oppgave er å kontrollere bedriftens løpende behov for
arbeidskraft. En koordinator er i fast og direkte kontakt med Kunden og de Ansatte.
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VÅRT TILBUD INNEN REKRUTTERING OG BETJENING AV UTLENDINGER OMFATTER:

• Rekruttering av arbeidskraft i samsvar med Kundens spesiﬁkasjon.
• Full betjening av lønns- og personalsaker i tråd med globale standarder og lokale lover. Våre eksperter deltar
i EU Kommisjonens forsamlinger vedr. bevegelsen av arbeidskraft mellom land.
• Full betjening innen HR og registrering av arbeidstakere, fullstendig føring av alle nødvendige registre.
• Vi overtar ansvar for de ansatte foran kontrollinstitusjoner (NAV, UDI). Vi garanterer at ansettelse og opphold er
i 100% lovlig.
• Vi hjelper arbeidstakere i alle praktiske saker, særlig når det gjelder medisinsk undersøkelse, registrering
i folkeregisteret, tildeling av D-nummer, åpning av en bankkonto, og vi sørger for logistikk og bolig.
• Vi ordner alle formaliteter forbundet med legaliseringen av oppholdet (oppholdstillatelse, registrering
i folkeregisteret, osv.)
• Vi opparbeider en håndbok for arbeidstakere samt en ordbok over de viktigste utrykk. En håndbok i form av en
brosjyre skal hjelpe arbeidstakere med å ﬁnne seg til rette i det nye landet og det nye arbeidsstedet.
• Vi gir de ansatte en innføring - de blir kjent med bedriften, arbeidsforholdene og selve arbeidet, samt HMS
forskriftene. Vi anskaﬀer en tolk for hver opplæring forbundet med stillingen.
• Oppfølgning av de ansatte og deres fremgang. Vi samarbeider med Kundens lederskap for å motivere og
kontrollere arbeidstakere, og vi sørger for den løpende administrasjonen i samsvar med et bestemt system.
• En tildelt koordinator følger opp og kontrollerer samarbeid mellom Bisar AS KS og Kunden.
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HVA VINNER DU?
KOMFORT

DU SPARER

SIKKERHET

en rask rekrutteringsprosess, og rask svar
på endringer i det aktuelle behovet
for antall ansatte

ingen rekrutteringskostander

all risiko som følger med ansettelsen
overføres til bemanningsbyrået

formaliteter reduseres til et minimum - en
avtale - en faktura med MVA

ngen kostnader forbundet med
betjeningen av arbeidskraft.

ingen oﬀentlige kontroller
i tilfelle en av de ansatte sier opp stillingen
ﬁnner vi en vikar med det samme
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FORDELER OG TILLEGGSYTELSER FOR DE ANSATTE

Helsehjelp gjennom tilgang til et helsekort.
Gunstige tilbud på reise fra og til hjemlandet.
Intranett med mulighet for intern kommunikasjon samt et system for direkte registrering.
Kundeservice 24/7 med mulighet for å kommunisere via SMS, VIBER, Skype.
Regelmessige undersøkelser av hvor tilfreds arbeidstakerne er med arbeidet, og av deres
kompetanse og ferdigheter.
Juridisk bistand gjennom gratis konsultasjoner vedr. for eksempel anskaﬀelse av oppholdskort.
Et omfattende lojalitetssystem og mange bonuser og tillegg til lønn for eksempel for lite
fravær på jobb.
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BISARS FINANSIELLE SIKKERHET
Bisar AS KS er en del av holdingselskapet Bisar Group som består av datterselskaper
fra Ukraina, Moldova og Storbritannia.
Vi har en forsikring som sikrer økonomisk dekning ved sivilrettslig ansvar og Kundens
manglende utbetalingsevne.
På Kundens forespørsel kan vi til enhver tid fremvise en erklæring som stadfester at
alle våre skatter og avgifter er blitt betalt.
Vi har sikkerhet i form av faktoring og kredittlinjer.
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VÅRE KUNDER
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KONTAKT:
Kristoﬀer Banach
Leder i Norges salgsavdeling
Telefon: +47 486 35 827
kristoﬀer@bisar.pl
Bisar AS KS
ul. Aleje Jerozolimskie 144
02-303 Warszawa
#

