OFERTA
WSPÓŁPRACY

O NAS / MISJA

Bisar S.A. to ogólnopolska agencja pracy o
międzynarodowym zasięgu, specjalizująca się
w zatrudnianiu obcokrajowców i outsourcingu
usług. Tworzy ją doświadczony i dynamiczny
zespół z ponad 10 letnim doświadczeniem w
branży HR.
Firma oferuje usługi rekrutacyjne, logistykę
zasobów ludzkich, a także obsługę formalności
kadrowo-podatkowych. Współpracuje zarówno
z międzynarodowymi korporacjami, jak również
z firmami z sektora MŚP, oferując fachowe
doradztwo i profesjonalną obsługę Klienta na
każdym etapie współpracy, działając zgodne
z ogólnoświatowymi standardami i lokalnym
prawem.
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BISAR W POLSCE

PRUSZCZ
GDAŃSKI

OLSZTYN

GORZÓW
WIELKOPOLSKI
WARSZAWA
GŁOWNO

KIELCE
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BISAR NA ŚWIECIE

OSLO

LONDYN
BERLIN

ŁUCK KIJÓW
CHARKÓW
LWÓW
KISZYNIÓW
BUKARESZT

MALTA

CYPR
NEW DELHI
KATHMANDU
DHAKA
HANOI

HANOI
MANILA
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DLACZEGO MY

10

729

173

LAT NA
RYNKU

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ZREALIZOWANYCH
PROJEKTÓW

30.729

21.413

73

KANDYDATÓW
W BAZIE

ZATRUDNIONYCH
OSÓB

SPECJALISTÓW
HR
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NASZE USŁUGI

LEASING
PRACOWNIKÓW
Jako Agencja Pracy
znajdujemy pracowników
tymczasowych
spełniających oczekiwania
naszych Klientów,
odpowiadając na coraz
większe zapotrzebowanie
rynku.

REKRUTACJA

OUTSOURCING
USŁUG

Prowadzimy rekrutacje od

Przejmujemy całe procesy

stanowisk produkcyjnych

produkcyjne czy operacyjne

i pracowników ﬁzycznych

na terenie zakładów pracy

po najwyższe stanowiska:

naszych Klientów,

specjalistów i ekspertów

obejmując w 100 % nadzór

w branży.

nad ich efektem.

CO ZYSKUJESZ?

WYGODA

OSZCZĘDNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

szybki proces rekrutacji
oraz reakcji na zmieniające
się bieżące zapotrzebowanie
na liczbę pracowników

koszt VAT bez
dodatkowych obciążeń

przeniesienie całkowitego ryzyka
wynikającego z zatrudnienia na
agencję

minimalna ilość formalności
- jedna umowa,
jedna faktura VAT
brak rozliczeń z ZUS i US
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brak kosztów rekrutacji
brak kosztów obsługi
kadrowej

brak kontroli urzędowych
natychmiastowe zastępstwo
w przypadku rezygnacji jednego
z zatrudnionych

EFEKTYWNOŚĆ
I SKUTECZNOŚĆ

Bisar S.A. oferuje zatrudnienie pracowników m.in. z:
Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Bangladeszu, Nepalu,
Wietnamu i Filipin.
Wszystkie rekrutacje przeprowadzamy poprzez własne
biura rekrutacyjne. Dzięki naszej wykwalifikowanej
i doświadczonej kadrze jesteśmy w stanie zatrudnić
i obsługiwać dowolną i lość p racowników
tymczasowych, w bardzo krótkim czasie, zachowując
najwyższy poziom obsługi Klienta.
Dla każdego Klienta przydzielamy koordynatora
odpowiedzialnego za nadzór nad projektem, bieżącą
komunikację, logistykę oraz opiekę nad pracownikami.
Gdy liczba zatrudnionych pracowników przekracza 50
osób, przewidujemy dedykowanego pracownika na
stałe w miejscu pracy Klienta. Jego zadaniem jest
monitorowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa
w zakresie personalnym. Koordynator pozostaje
w stałym i bezpośrednim kontakcie z Klientem oraz
Pracownikami.
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NASZA OFERTA
NA REKRUTACJĘ

• Rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta.
• Pełna obsługa kadrowo-płacowa zgodnie z ogólnoświatowymi standardami
i lokalnym prawem. Nasi eksperci biorą udział w posiedzeniach Komisji
Europejskiej na temat delegowania pracowników pomiędzy krajami.
• Całkowita obsługa z zakresu HR i legalności wykonywanej pracy, pełne
prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji.
• Przejęcie odpowiedzialności za pracowników przed instytucjami kontrolującymi
(PIP, Straż Graniczna, ZUS ). Gwarancja 100% legalności zatrudnienia i pobytu.
• Pomoc pracownikowi we wszystkich sprawach, a w szczególności w kwestiach
badań lekarskich, meldunku, uzyskania numeru NIP i PESEL, założenia konta
bankowego, zapewnienie logistyki i zakwaterowania.
• Zapewnienie wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu (wiza,
oświadczenie, zezwolenie, zameldowanie, itp.)
• Zredagowanie podręcznika dla pracowników wraz ze słownikiem niezbędnych
zwrotów. Podręcznik w formie broszury ma za zadanie pomóc pracownikowi
w aklimatyzacji w nowym kraju i miejscu pracy.
• Wprowadzenie pracownika – zapoznanie z zakładem, warunkami i charakterem
pracy oraz przepisami BHP, zapewniamy tłumacza na każde szkolenia
stanowiskowe.
• Otoczenie opieką i monitorowanie postępów pracownika. Współpraca z kadrą
nadzorczą Klienta w celu motywowania i kontrolowania pracowników, bieżąca
obsługa administracyjna wg ustalonego systemu.

8

BENEFITY I DODATKOWE
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

24 Call Center

24h Call Center z możliwością komunikacji przez SMS, VIBER, Skype.

Komunikacja wewnętrzna

Intranet z możliwością wewnętrznej komunikacji oraz system rejestracji bezpośredniej.

Rabaty na transport

Atrakcyjne rabaty na transport z oraz do kraju pochodzenia.

Obsługa medyczna

Obsługa medyczna poprzez możliwość korzystania z karty medycznej.

Regularne badania

Regularne badania satysfakcji z pracy oraz określające poziom kompetencji i umiejętności.

Obsługa prawna

Obsługa prawna poprzez bezpłatnie konsultacje w dziedzinie np. uzyskiwania kart pobytu.

System lojalnościowy

Rozbudowany system lojalnościowy oraz liczne dodatkowe premie i bonusy jako
dodatki do otrzymywanego wynagrodzenia, np. za frekwencję w pracy.
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FORMY ZABEZPIECZEŃ
FINANSOWYCH BISAR

Bisar S.A. jest częścią holdingu Bisar Group
w skład którego wchodzą spółki zależne z
Ukrainy, Mołdawii i Wielkiej Brytanii.
Posiadamy ubezpieczenia w zakresie OC oraz
niewypłacalności Klientów.
Na każde życzenie Klienta, przedstawiamy
zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz
Urzędach Skarbowych.
Posiadamy zabezpieczenia w postaci faktoringu
i linii kredytowych.
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ZAUFALI NAM
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KONTAKT:
Michał Dey
Dyrektor Operacyjny
tel: +48 535 939 220
michal@bisar.pl
Bisar S.A.
Budynek West Station, piętro XII
ul. Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

