Co nas wyróżnia?
• wiedza i doświadczenie
• wypracowane standardy współpracy na najwyższym poziomie
• elastyczność, rzetelność i uczciwość w działaniu
• obsługa 24/7
• wsparcie i opieka dla pracowników
(w tym organizacja zakwaterowania i transportu)
• szybka reakcja na aktualne potrzeby wielkości zatrudnienia w firmie

Zapraszamy do kontaktu
BIURO W OPOLU:
Opole, ul. Kołłątaja 8/4-5
tel. 77 423 06 00
e-mail: pracawpolsce@apnpraca.pl
www.apnpraca.pl
APN SERVICE SP. Z O.O.
Boguszyce, ul. 1 Maja 39
46-061 Prószków
NIP: 646 293 60 29
REGON: 243 688 241

Najlepsi pracownicy

dla firm

Wasza jakość - nasza troska!
PAYROLLING

OUTSOURCING

SZKOLENIA

PRACA TYMCZASOWA

REKRUTACJA

DLA BIZNESU
DOBÓR PRACOWNIKÓW

Dbamy o każdy szczegół!
APN Polska jest od ponad 15 lat rzetelnym partnerem dla przedsiębiorstw korzystających z elastycznych metod zatrudniania, w branżach takich jak produkcja, budownictwo, ogrodnictwo, logistyka i przemysł. Na wypadek ewentualnych zmian w polityce
personalnej, nasz dział planowania jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu. Możemy szybko i skutecznie zapewnić Państwu dodatkowy
personel, bez względu na długość okresu zatrudnienia.

W trakcie rekrutacji ściśle współpracujemy
zarówno z ukraińskimi partnerami, jak też
z firmami naszych Klientów.
Robimy wszystko, aby każdego traktować
rzetelnie i indywidualnie.

Agencja Pracy APN powstała w 2001 roku.
Początkowo działalność w Polsce obejmowała rekrutację polskich pracowników dla zagranicznych
firm, głównie z terenu Holandii i Niemiec. Obecnie rekrutujemy pracowników również na potrzeby
polskich firm.
Dzięki długotrwałej współpracy z europejskimi partnerami, wypracowaliśmy skuteczne
i proste metody pracy, a nasz zespół nabył wiedzę i umiejętności, które od kilku lat z powodzeniem
wykorzystujemy zatrudniając pracowników z Ukrainy dla polskich przedsiębiorstw.

Korzystając z naszych usług Przedsiębiorcy zyskują między innymi:
rozliczenie za usługę na podstawie faktury VAT
optymalizację kosztów w zakresie gospodarki personalnej
redukcje kosztów zatrudnienia
elastyczność kosztów poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia
do aktualnych potrzeb firmy
przejęcie przez APN, w obszarze administracyjno-kadrowym,
obowiązku zawierania umów z pracownikami, uiszczania składek
ZUS, rozliczania podatku dochodowego, rozliczania świadczeń socjalnych, urlopów, odpraw, prowadzenia listy obecności, naliczania płac
i ubezpieczeń dla pracowników
obniżenie kosztów w zakresie PFRON
rozwiązywanie problemów logistycznych

Kompleksowo zajmujemy się formalnościami i opieką nad naszymi pracownikami. Zapewniamy im
wsparcie w procesie wizowym, przygotowujemy i wdrażamy do nowych obowiązków, organizujemy
zakwaterowanie i transport do pracy oraz obsługujemy ich od strony kadrowo-płacowej.
W działaniach jesteśmy elastyczni, zatem naszą ofertę z pewnością
dopasujemy do Państwa potrzeb.

W zależności od potrzeb, możliwości i branży stosujemy trzy modele współpracy:
- leasing pracowniczy czyli użyczenie pracowników tymczasowych, którzy pracować będą pod
Państwa nadzorem, na rzecz Waszej firmy, jednak to APN jako agencja pracy pozostaje
dla nich pracodawcą.
Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości przepracowanych godzin.
- outsourcing; wyodrębnienie procesów produkcyjnych lub logistycznych i realizacja ich
samodzielnie przez APN zgodnie ze zleceniami, jako „firma w firmie”.
Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości prawidłowo wykonanych prac.
- w budownictwie współpracujemy jako podwykonawca robót, szczególnie w zakresie prac
drogowych, robót gruntowych, melioracyjnych i robót zbrojarskich.

Zapraszam do współpracy!
Prezes zarządu

Henryk Olsok

