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NAŠÍM CIEĹOM JE TVOJ ÚSPECH
Viac ako 30-ročná tradícia a know-how
garantujú Tvoj úspech!
Olympia Personaldienstleistungen je jedným z popredných
dodávateľov personálnych služieb , ktorý disponuje sieťou
terénnych pracovísk na území celého Nemecka. Naša činnosť
je silno charakterizovaná jasnou stratégiou podniku: snažíme
sa dosiahnuť ambiciózne rozvojové ciele, pričom sme stále
angažovaným partnerom našich pracovníkov a zákazníkov.
Od 2010 roku Olympia patrí do OTTO Work Force. Ten
nizozemský dodávateľ personálnych služieb už viac ako
10 rokov má vedúce postavenie na trhu medzinárodných
náborov.

Hľadáš prechodných pracovníkov:
Sme odborníkmi
Bez ohľadu na dynamiku Tvojej firmy, môžeš dôverovať
skúsenostiam firmy Olympia. V čom sa odlišujeme od iných?
Naše hodnoty, vďaka ktorým už celé roky presvedčujeme
zákazníkov o našich prednostiach je kvalita, spoľahlivosť a
činnosť orientovaná na výsledok.
Bez ohľadu na miesto, z ktorého si sa rozhodol zahájiť
spoluprácu s nami, vždy sa stretneš so zanietením, profesionalitou a zodpovednosťou na najvyššej úrovni. Práca s
Olympia je spoluprácou so skúseným poskytovateľom
personálnych služieb.

Služby bez hraníc
Naším motto je: Služby bez hraníc. Pre zabezpečenie individuálneho prístupu ku každej žiadosti zákazníka, disponujeme značne veľ kou základňou kvalifikovaných kandidátov,
vrátane tých, pochádzajúcich z iných krajín Európskej únie.
Vďaka tomu spolu s OTTO Work Force sme jednotkou na
trhu medzinárodných personálnych služieb. Naša silná
skupina má širokú sieť, menovite viac ako 50 prevádzok a
náborových kancelárií v Európe. Denne pre nás pracuje cca
350 pracovníkov a viac ako 10.000 prechodných pracovníkov.

Konštruktívny prístup
Customer Excellence je naša sila. Spokojní zákazníci a procesy orientované na výsledok sú pre nás prioritou. Všetky aktivity
a štruktúry v Olympia vymedzujeme a uskutočňujeme v rámci
na zákazníka orientovaného reťazca procesov. Každý z našich
námetov je nasmerovaný na zachovanie tohto štandardu, vďaka čomu sa tento stáva výnimočný, inovatívny a flexibilný.
Môžeme pre Teba veľa spraviť, najmä vďaka účinným
procesom a zdrojom vysokej kvality. Naši vysoko motivovaní
pracovníci dennodenne sa vznášajú do výšin. To ich prínos
definuje kvalitu Olympia.
Znamená to, že vďaka našim kľúčovým kompetenciám a
orientované na riešenia servisné služby stanovujeme nové
štandardy.
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OLYMPIA ZVYŠUJE TVOJÚ KONKURECIESCHOPNOSŤ
Flexibilný prístup k práci:
luxus alebo nevyhnutnosť?

Prechodná práca – pohľad na prednosti

Konkurencieschopnosť a racionalizácia nákladov v posledných rokoch vzrástli v každom odvetví a z rôznych dôvodov.
Aby si ostal konkurencieschopný, firmy sa musia stať viac
flexibilné. To platí najmä pre zamestnancov. Investície do
zamestnancov sa relatívne vo veľ kej miere podieľajú na celkových nákladov. Inak povedané: flexibilita nie je luxus, ale
nutnosť. V Olympia nájdeš odborníkov, ktorí zabezpečia optimálne riešenia Tvojich potrieb tykajúcich sa prechodných
pracovníkov a ponúka inovatívne koncepcie i medzinárodné
know-how. Ponúkame „šité na mieru“ balíčky služieb, vďaka
ktorým Tvoja firma sa stane profesionálnym spôsobom viac
flexibilnejšia a zároveň zníži svoje fixné náklady na zamestnanosť.

Olympia pracuje pre Teba – bez ohľadu na to, či chceš
prispôsobiť svoj personál meniacim sa podmienkam (tržným),
či chceš zareagovať na obdobie vrcholiacej intenzifikácie
práce. Ponúkame individuálnou podporu v širokom spektre
činnosti, pokiaľ:
	chceš nájsť zástup pre pracovníkov nachádzajúcich sa na
dovolenke, v pracovnej neschopnosti alebo na materskej
dovolenke,
musíš reagovať na sezónne výkyvy trhu,
	chceš obmedziť náklady (firma znáša výlučne náklady
odpracovaných hodín)
chceš sa vyhnúť riziku spojenému so zamestnaním,

Kvalita, píšeme veľ kým písmenom – obdobne ako riadna, bezchybná Činnosť. Práve preto sme členom Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP – Federálne združenie
firiem poskytujúcich personálne služby), najdôležitejšieho
združenia v našom odvetví. Pracujeme v súlade s dohodnutými
smernicami, vyplácame odmeny v súlade so kolektívnou zmluvou BZA/DGB a plníme všeobecné platné normy a hodnoty.
Súbežne s našou filozofiou podniku ide venovanie sa všetkým
zaangažovaným stránkam – zákazníkom i pracovníkom –
pokiaľ možno najväčšej pozornosti. Ide o štandard, ktorému w
Olympia podriaďujeme našu každodennú činnosť. Potvrdzuje
to takisto náš certifikát zhodnosti s DIN EN ISO 9001:2008.

nechceš rozširovať mzdovú listinu o ďalších pracovníkov,
chceš znížiť náklady spojené s náborom,
	chceš si overiť kandidátov pred ich zamestnaním
trvalom pracovnom pomere
	máš záujem o individuálne prispôsobený plán
zamestnanosti
	oceňuješ úspory času, ceníš si komfort a vysokou kvalitu
preto chceš vylúčiš operačnú stránku angažovanosti prechodných pracovníkov z vonku.

Nezávisle na dynamike Tvojej firmy,
môžeš dôverovať skúsenosti firmy Olympia.
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Kompetentná činnosť

