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NASZ CEL TO TWÓJ SUKCES
Ponad 30-letnia tradycja i know-how
zagwarantują Twój sukces!
Olympia Personaldienstleistungen jest jednym z wiodących
dostawców usług kadrowych posiadającym sieć placówek
na terenie całych Niemiec. Nasza działalność jest silnie
nacechowana jasną strategią przedsiębiorstwa: dążymy
do osiągnięcia ambitnych celów rozwojowych, będąc stale
zaangażowanym partnerem naszych pracowników i
klientów.
Od roku 2010 Olympia należy do OTTO Work Force. Ten
niderlandzki dostawca usług kadrowych już od ponad 10 lat
jest liderem na rynku rekrutacji międzynarodowych.

Szukasz pracowników tymczasowych?
Jesteśmy ekspertami
Niezależnie od dynamiki Twojej firmy, możesz zaufać
doświadczeniu firmy Olympia. Co nas wyróżnia? Nasze
wartości, dzięki którym od lat przekonujemy do siebie
klientów, to jakość, niezawodność i działanie zorientowane
na wynik.
Bez względu na miejsce, w którym podejmiesz z nami
współpracę, zawsze spotkasz się z pasją, profesjonalizmem
i poczuciem odpowiedzialności na najwyższym poziomie.
Praca z Olympia to współpraca z doświadczonym dostawcą usług kadrowych.

Usługi bez granic
Nasze hasło przewodnie to: Usługi bez granic. Aby móc
zapewnić indywidualne podejście do każdego zapytania
klienta, dysponujemy dostępem do dużego zasobu wykwalifikowanych kandydatów, w tym również pochodzących z
innych krajów Unii Europejskiej. Dzięki temu wraz z OTTO
Work Force jesteśmy liderem na rynku międzynarodowych
usług kadrowych. Nasza silna grupa dysponuje szeroką
siecią w sumie ponad 50 placówek i biur rekrutacyjnych w
Europie. Codziennie pracuje dla nas około 350 pracowników i ponad 10.000 pracowników tymczasowych.

Konstruktywne podejście
Customer Excellence jest naszą siłą. Zadowoleni klienci i
zorientowane na wynik procesy stanowią dla nas priorytet.
Wszystkie działania i struktury w Olympia definiujemy i
realizujemy w ramach zorientowanego na klienta łańcucha
procesów. Każdy z naszych pomysłów jest ukierunkowany na
zachowanie tego standardu, dzięki czemu staje się on wyjątkowo innowacyjny i elastyczny.
Możemy wiele dla ciebie osiągnąć, w szczególności dzięki
efektywnym procesom i wysokiej jakości zasobom. Nasi wysoko zmotywowani pracownicy każdego dnia wznoszą się na
wyżyny. To ich wkład definiuje jakość Olympia.
Oznacza to, że dzięki naszym kluczowym kompetencjom i
zorientowanym na rozwiązania usługami wytyczamy nowe
standardy.
Kluczowe kompetencje
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OLYMPIA PERSONALDIENSTLEISTUNGEN IS A COMPANY OF

OLYMPIA ZWIĘKSZA TWOJĄ KONKURENCYJNOŚĆ

Konkurencyjność i racjonalizacja kosztów w ostatnich
latach wzrosły w każdym sektorze i z różnych powodów.
Aby pozostać konkurencyjnym, firmy muszą stać się bardziej elastyczne. W szczególności dotyczy to personelu.
Inwestycje w pracowników mają względnie duży udział w
kosztach ogólnych. Innymi słowy: elastyczność to nie luksus,
to konieczność. W Olympia znajdziesz ekspertów, którzy
zapewnią optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb
związanych z pracownikami tymczasowymi, oferując
innowacyjne koncepcje i międzynarodowy know-how.
Oferujemy „szyte na miarę” pakiety usług, dzięki którym
Twoja firma stanie się w sposób profesjonalny bardziej
elastyczna, obniżając jednocześnie swoje stałe koszty
zatrudnienia.

Właściwe działanie
Jakość piszemy wielką literą – podobnie jak właściwe i
nienaganne Działanie. Z tego względu jesteśmy członkiem
Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP –
Federalne Zrzeszenie Firm Świadczących Usługi Kadrowe),
najważniejszego zrzeszenia w naszej branży. Pracujemy
zgodnie z uzgodnionymi dyrektywami, wypłacamy wynagrodzenie zgodnie z układem zbiorowym BZA/DGB i spełniamy
ogólnie obowiązujące normy i wartości. W parze z naszą
filozofią przedsiębiorstwa idzie poświęcenie wszystkim
zaangażowanym stronom – zarówno klientom, jak i pracownikom – możliwie jak najwięcej uwagi. To standard, któremu
w Olympia podporządkowujemy nasze codzienne działania.
Poświadcza to również nasz certyfikat na zgodność z
DIN EN ISO 9001:2008.

Praca tymczasowa – rzut okiem na zalety
Olympia pracuje dla Ciebie – bez względu na to, czy
chceszdostosować swój personel do zmieniających się
warunków (rynkowych), czy musisz zareagować na okres
szczytowego nasilenia pracy. Oferujemy indywidualne
wsparcie w obszernym spektrum działania, gdy:
	chcesz znaleźć zastępstwo dla pracowników
przebywających na urlopie, zwolnieniu chorobowym
lub na urlopie macierzyńskim,
musisz reagować na sezonowe wahania rynku,
	chcesz ograniczyć koszty (firma ponosi wyłącznie
koszt godzin przepracowanych),
chcesz uniknąć ryzyka związanego z zatrudnieniem,
	nie chcesz pozszerzać listy płac o kolejnych
pracowników,
chcesz zmniejszyć koszty związane z rekrutacją,
	chcesz sprawdzić kandydatów przed stałym
zatrudnieniem,
	jesteś zainteresowany indywidualnie dostosowanym
planem zatrudnienia,
	cenisz sobie oszczędność czasu, komfort i wysoką
jakość i dlatego chcesz wyłączyć operacyjną stronę
zaangażowania pracowników tymczasowych na
zewnątrz.

Niezależnie od dynamiki Twojej firmy, możesz
zaufać doświadczeniu firmy Olympia.
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Elastyczne podejście do pracy:
luksus czy konieczność?

