Lepsze czasy
dla rynku pracy
Zadowolony pracownik – zadowolony pracodawca. To idealny model relacji, który
może zapewnić solidna i sprawdzona agencja pracy. Ostatnimi czasy gwałtowanie wzrasta zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wraz z poprawą koniunktury rośnie bowiem popyt na nowych pracowników, a także poprawia
się świadomość tego, jak istotne znaczenie dla rynku ma praca tymczasowa.

Praca bez granic

Odpowiedni ludzie, większe zyski

Układ korzystny dla obu stron

Agencja pracy – taka jak Beetsma – otacza kompleksową opieką
zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Dzięki temu obie strony
mogą czuć się bezpieczne i będą w pełni usatysfakcjonowane. W
jaki sposób? Pracownik otrzymuje usankcjonowane prawnie i w
pełni legalne zatrudnienie oraz pakiet niezbędnych ubezpieczeń. W
rezultacie nigdy nie trafi na nieuczciwego pracodawcę, który będzie
unikał wypłaty wynagrodzenia w terminie czy też nie zapewni mu
podstawowych praw pracowniczych. Ponadto znacznie łatwiej będzie mu znaleźć pracę, gdyż uzyska dostęp do szerokiej bazy pracodawców. Wśród nich znajdą się między innymi atrakcyjne oferty
zagraniczne. Beetsma pośredniczy bowiem także w nawiązywaniu
współpracy między pracownikami z Polski i pracodawcami z Holandii. Taka współpraca jest często bardziej opłacalna, a przy tym agencja znacznie ją ułatwia – zapewnia transport, zakwaterowanie i dba
o niezbędne formalności.

Z kolei pracodawcy opłaca się korzystać z usług agencji pracy, gdyż
może dzięki temu mieć pewność, że trafi na poddanych solidnej selekcji pracowników. Wiele firm przekonało się już, że przypadkowa
osoba, która trafia w jej szeregi, może przynieść więcej strat niż pożytku. Natomiast rekrutacja prowadzona przez Beetsma gwarantuje, że kandydaci posiadają odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje
i właściwy profil zawodowy. Szukanie osób na własną rękę często
nie sprawdza się, gdyż bardzo niewiele przedsiębiorstw dysponuje
własną, sprawdzaną od lat metodologią czy też tak szeroką bazą
kandydatów. Dodatkowo agencja pracy dysponuje zaawansowanymi
narzędziami analitycznymi, dzięki którym precyzyjnie można określić kryteria zatrudnienia. W ogólnym rozrachunku jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekonomiczne, gdyż pozwala ono wyeliminować
ryzyko trafiania na osoby słabo przystosowane do wykonywania
zawodu, a więc nieopłacalne.

Agencja pracy Beetsma jest częścią międzynarodowego holdingu
Van Koppen & Van Eijk z siedzibą w Holandii. Jej korzenie sięgają
2000 roku, a od ponad 8 lat jej działalność jest ściśle związana z rynkiem polskim. Dzięki temu agencja posiada bogate doświadczenie w
pośrednictwie pracy zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Przy tym
na szczególną uwagę zasługuje sektor pracy tymczasowej w obszarach takich jak ogrodnictwo, budownictwo, logistyka czy technologie.
Oprócz sprawdzonej metodologii rekrutacji, kompleksowego zabezpieczenia formalno-prawnego dla obu stron stosunku pracy, a także
dodatkowych udogodnieniom, Beetsma wspiera jak największą ilość
osób podczas szukania odpowiedniego stanowiska, a jednocześnie
zapewnia dziesiątkom pracodawców zyski płynące z zatrudniania
odpowiednich ludzi. To najlepszy układ, gdyż procentuje on korzyściami dla obu stron.
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