Prezentare Generală WORK DEVELOPMENT
Cine suntem
WORK Development 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 şi agent de muncă temporară.
Avem o echipă de profesioniştii competenți, o experiență îndelungată în acest domeniu
şi
activăm pe piața de muncă din România, Italia, Republica Moldova, Bulgaria şi alte țări
din Uniunea
Europeană.
Avantajele colaborării cu WORK Development
• SOLUȚII PERSONALIZATE – pentru fiecare proiect venim cu o ofertă aplicată;
• PROFESIONALISM – avem o echipă formată doar din profesionişti cu experiență;
• TRANSPARENȚĂ – asigurăm o bună comunicare pe toată perioada desfăşurării
proiectului;
• EFICIENȚĂ - oferim optimizarea resurselor interne şi a procedeelor;
• FLEXIBILITATE - asigurăm organizarea dinamică pe parcursul proiectului.
Serviciile noastre
WORK Development oferă prin serviciile sale:
• Recrutare şi selecție de personal;
• Mediere pe piața forței de muncă;
• Leasing de personal;
• Administrare de Personal şi Payroll;
• Training / Formare profesională;
• Consiliere profesională / Outplacement;
• Consultanță Resurse Umane.
Asigurăm:
• Competență crescută în identificarea candidaților cu profil de succes;
• Consultanți specializați în: Sales / Marketing, IT şi Software, Financiar-Bancar,
Administrativ /
HR, Detaşare de personal în străinătate, Tehnic / Producție, Leasing de Personal;
• Economie de cost şi timp în procesul de recrutare;
• Utilizarea mai multor instrumente de căutare: headhunting, web-hunting, bază de
date
proprie, acces la o amplă bază de date de candidați, site-uri de specialitate, târguri de
carieră, instituții educaționale;
• Perioadă de garanție pentru orice poziție recrutată: recrutarea unui alt candidat, fără
alte
costuri suplimentare şi în aceleaşi condiții ca cele inițiale, în cazul în care clientul decide
că
persoana aleasă nu corespunde solicitărilor sale pe durata perioadei de garanție
stabilită.
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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

În speranţa unei viitoare colaborări, rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru
eventuale întrebări şi clarificări.
Cu deosebită considerație,
Echipa WORK GSG
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