CINE SUNTEM
WORK GSG România este o companie specializată în consultanță de top în
domeniul resurselor umane, acreditată si autorizată de Ministerul Muncii
pentru activitățile de consultanță, mediere pe piața muncii și agent de
muncă temporară.
Avem o echipă de profesioniștii competenți, o experiență îndelungată în
acest domeniu și activăm pe piața de muncă din România, Italia,
Republica Moldova, Bulgaria și alte țări din Uniunea Europeană
Obiectivul nostru este să oferim soluții, rezultate și strategii societăților și
persoanelor care caută un nou loc de muncă.
AVANTAJELE COLABORĂRII CU WORK GSG
Sunt concretizate în oferirea de soluții personalizate, deoarece venim cu
oferte aplicate pentru fiecare proiect în parte, profesionalism, transparență
datorată unei bune comunicări pe toată perioada desfășurării proiectului,
eficiență prin optimizarea resurselor interne și a procedeelor și flexibilitate
printr-o organizare dinamică.

SERVICIILE NOASTRE
•

Recrutare și selecție de personal

•

Mediere pe piața muncii

•

Leasing de personal

•

Administrare de Personal și Payroll

•

Training / Formare profesională

•

Consiliere profesională / Outplacement

•

Consultanță de specialitate Resurse Umane
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Recrutare și selecție
Angajatorii se lovesc de probleme cum ar fi identificarea potențialilor
candidați, selecția preliminară a candidaților, testarea competențelor
personale și profesionale; selectarea CV-urilor sau riscul ocupării cu
personal nepotrivit. WORK GSG vine în întâmpinarea dumneavoastră cu o
echipă formată doar din specialiști pasionați și implicați în a vă oferi soluțiile
pe care le căutați. Procesul de recrutare condus de noi este profesionist și
flexibil pentru clienți, iar candidații care nu au fost selectați primesc
feedback din partea echipei noastre.
Serviciul de Recrutare și Selecție este furnizat atât pe perioadă
determinată, cât și nedeterminată, pentru orice tip de calificări și orice nivel
de experiență (entry level, specialist, middle management sau top
management).

Leasing-ul de personal
Leasing-ul de personal - numit oficial muncă temporară - este o soluție
flexibilă și eficientă în anumite situații specifice. Prin leasing-ul de personal, o
companie de resurse umane pune la dispoziția unei firme din alt domeniu,
personal calificat pentru o perioadă determinată.
WORK GSG oferă acest tip de serviciu care a început să capete și în
România proporții asemănătoare fenomenului din Uniunea Europeană.
Avantajele leasing-ului de personal:
•
Accesul rapid la forța de muncă preselectată și calificată;
•
Reducerea costurilor pentru găsirea oamenilor potriviți;
•
Accesul la servicii de consultanță fiscală și dreptul muncii;
•
Asigurarea documentației și a procedurilor administrative;
•
Garanția permanentă pe toată perioada derulării contractului de
leasing;
•
Posibilitatea angajării persoanei la sfârșitul perioadei de leasing fără
alte costuri suplimentare.
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STATISTICĂ ANGAJĂRI PE SECTOR DE ACTIVITATE

9% HOTELIER
10% CONSTRUCŢII
8% SANITAR
73% METALMECANICĂ/OIL&GAS

Metalmecanica/Oil Gas
•
Project Manager
•
Ingineri
•
Inspectori sudură
•
Inspectori de calitate
•
Ingineri calitate ISCIR
•
Manager de câmp HPP/MHC
•
Manager de materiale
•
Manager de proiect
•
Inspector SSM și RSVTI
•
Șef de șantier
•
Sudori argon ( Wig/Tig)
•
Sudor electric (Mag)
•
Sudori CO2 (Mig)
•
Tubulatori navali și industriali
•
Lăcătuși mecanici/montatori
•
Electricieni
•
Montatori schele
•
Macaragii
•
Șoferi
•
Sondori
•
Personal necalificat

Hotelier
•
Manager de Restaurant
•
Șef sală
•
Șef bucătar
•
Bucătar
•
Ajutor bucătar
•
Barman
•
Ospătar
•
Recepționeri
•
Menajeră
•
Spălător Vase
Construcții
•
Manager de proiect
•
Ingineri
•
Inspector de calitate
•
Ingineri calitate
•
Dulgheri
•
Zidari
•
Ajutor zidari
•
Personal Necalificat
Sanitar
•
•
•
•

Asistenți medicali
Infirmieri
Recepționeri
Menajeră
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Consultanță resurse umane
Echipa noastră de specialiști este capabilă să găsească soluții potrivite în:
• Alegerea tipului de contract potrivit, în concordanță cu activitatea
prestată de cola-boratorul / angajatul dumneavoastră;
• Când se dorește identificarea celei mai bune strategii în cazul litigiilor de
muncă;
• Când angajații nu corespund profesional sau sunt incompatibili cu
politica societății;Internship sau practică în cadrul companiei pentru elevi
și studenți;
• Gestionarea cazurilor de abateri disciplinare;
• Încheierea contractelor de prestări civile și a contractelor individuale de
muncă;
• Introducerea unor clauze specifice în contractul individual de muncă;
• Modalități de normare a muncii și situații legate de orele suplimentare;
• Toate aspectele fiscale legate de costurile salariale și ale forței de muncă
• Modalități de motivare a angajaților – facilități și avantaje acordate
angajaților deductibile pentru angajator;
• Întocmirea documentelor cu caracter obligatoriu: fișe de post,
regulament Intern și corelarea acestora cu legislația.

Training / Formare profesională
Programele de training oferite de WORK GSG sunt axate pe dezvoltarea
competențelor specifice ale angajaților și atingerea obiectivelor propuse
de către client. Utilizăm o serie de elemente dinamice, cum sunt sesiunile
de studii de caz, workshop-uri, proiecte (30% partea teoretică / 70% parte
practică).

WORK GSG
36A Sat Arva, Comuna Valea Calugareasca
Building C63, Room 17, 1st floor ■ Prahova County ■ Romania
T: +40 31 0800656 ■ F: +40 31 0800656 ■ www.workgsg.com ■ office@workgsg.com

ROMANIA
Work Development
45 Lascar Catargiu Street
District 1 – 010665 ■ Bucharest ■ Romania
T: +40 31 0800656 F: +40 31 0800656
Work GSG
36A Sat Arva, Comuna Valea Calugareasca
Building C63, Room 17, 1st floor
Prahova County ■ Romania
www.workgsg.com
office@workgsg.com

