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NAŠIM CÍLEM JE TVŮJ ÚSPĚCH
Více jak 30-ti letá tradice a know-how
garantují Tvůj úspěch!
Olympia Personaldienstleistungen je jeden z vedoucích
dodavatelů personálních služeb, který má síť poboček na
území celého Německa. Naše činnost se silně vyznačuje
jasnou strategií našeho podniku: snažíme se dosáhnout
ambiciózní cíle v oblasti rozvoje, přitom stále zůstáváme
angažovaným partnerem našich pracovníků a klientů.
Od roku 2010 Olympia patří do OTTO Work Force. Tento
nizozemský dodavatel personálních služeb je již více jak
10 let lídrem na trhu mezinárodního náboru pracovníků.

Hledáš dočasné pracovníky?
Jsme na to experti
Nezávisle na míře dynamiky Tvé firmy můžeš svou důvěru
svěřit zkušenostem firmy Olympia. Co jsou naše přednosti?
Naše hodnoty, díky kterým již léta přesvědčujeme klienty o
své pozici, to jsou kvalita, spolehlivost a aktivita
orientovaná na výsledek.
Bez ohledu na místo, kde se s námi rozhodneš spolupracovat, vždy se setkáš s angažovaností, profesionalitou a
pocitem odpovědnosti té nejvyšší úrovně. Práce s Olympia je
spoluprácí se zkušeným dodavatelem personálních služeb.

Služby bez hranic
Naše hlavní heslo zní: Služby bez hranic. Abychom
dokázali zajistit individuální přístup ke každému požadavku
našeho klienta, disponujeme přístupem k velkým zásobám
kvalifikovaných kandidátů, v tom rovněž i těch, kteří
pocházejí z jiných zemí Evropské unie. Díky tomu jsme
společně s OTTO Work Force lídrem na mezinárodním
trhu personálních služeb. Naše silná Skupina disponuje
dohromady širokou sítí více jak 50 poboček a náborových
kanceláří v Evropě. Každodenně pro nás pracuje cca
350 pracovníků a více jak 10.000 dočasných pracovníků.

Konstruktivní přístup
Spokojení klienti a procesy orientované na výsledek jsou naší
prioritou. Veškeré aktivity a struktury v Olympia definujeme a
realizujeme v rámci řetězce procedur, které jsou orientovány
na klienta. Každý z našich nápadů je orientován na dodržení
tohoto standardu, díky tomu jsou pak všechny výjimečně
inovační a elastické.
Můžeme pro Tebe dosáhnout mnohého, především díky
efektivním procedurám a díky zásobám vysoké kvality. Naši
vysoce motivovaní pracovníci překonávají sami sebe každý
den při dobývání vysokých cílů. To jejich vklad definuje
kvalitu firmy Olympia.
Znamená to, že díky našim klíčovým kompetencím a službám,
které jsou orientovány na řešení, vytyčujeme nové standardy.
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OLYMPIA ZVYŠUJE TVOJI KONKURENCESCHOPNOST
Elastický pracovní přístup:
Luxus nebo nutnost?

Dočasná práce – krátký pohled na výhody

Konkurenceschopnost a racionalizace nákladů v posledních
letech rostly v každém sektoru a to z různých důvodů.
Proto aby firma zůstala konkurenceschopná, musí být stále
elastičtější. Především se to týká personálu. Investice do
pracovníků mají relativně velký podíl v celkových nákladech.
Jinými slovy: elastičnost není luxus, jedná se o nutnost. Ve
firmě Olympia najdeš experty, kteří zajistí optimální řešení
pro Tvé potřeby spojené s dočasnými pracovníky a kteří
nabízejí inovační koncepce a mezinárodní know-how.
Nabízíme balíčky služeb „šité na míru“, díky kterým se
Tvoje firma stane profesionálním způsobem více elastická
a současně sníží své stálé náklady na zaměstnanost.

Olympia pracuje pro Tebe – bez ohledu na to, zda chceš
přizpůsobit svůj personál měnícím se podmínkám (tržním),
nebo zda musíš reagovat na období vrcholného pracovního
nasazení. Nabízíme individuální podporu v širokém spektru
činnosti, jestliže:
	chceš najít záskok za pracovníky, kteří jsou na dovolené,
nemocenské nebo na mateřské dovolené,
musíš reagovat na sezónní výkyvy trhu,
	chceš snížit náklady (firma nese výlučně náklady v
podobě odpracovaných hodin),
chceš se vyhnout riziku, které se váže se zaměstnáváním,

Kvalita píšeme velkým písmenem – obdobně jako správnou a
slušnou Činnost. Z tohoto důvodu jsme členem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP – Federální svaz
firem poskytujících personální služby), který je nejdůležitějším
svazem z naší branže. Pracujeme v souladu s přijatými
nařízeními, platíme pracovní odměny v souladu s kolektivní
smlouvou BZA/DGB a splňujeme obecně platné normy a
hodnoty. Ruku v ruce s naší podnikovou filozofií jde věnování
péče všem angažovaným stranám – jak klientům, tak i
pracovníkům – a to s co možná největší pozorností. Jedná
se o standard, kterému ve firmě Olympia podřizujeme naše
každodenní aktivity. Svědčí o tom rovněž náš certifikát
dokladující shodu s DIN EN ISO 9001:2008.

nechceš rozšiřovat výplatní listinu o další zaměstnance,
chceš snížit náklady spojené s náborem pracovníků,
	chceš si prověřit kandidáty před stálým pracovním
poměrem,
	máš zájem o individuálně uzpůsobený plán
zaměstnanosti,
	ceníš si úsporu času, komfort a vysokou kvalitu a proto
chceš vyjmout operativní stránku týkající se angažování
dočasných pracovníků mimo svou firmu.

Nezávisle na míře dynamiky své firmy můžeš svou
důvěru svěřit zkušenostem firmy Olympia.
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