
WWW.OKJOB.COM.PL

NAM MOŻESZ ZAUFAĆ



Szanowni Państwo

Od wielu lat specjalizujemy się w świadczeniu szerokiej gamy usług

dla klientów biznesowych w tym leasingu pracowniczego.

Dzięki tej usłudze nasi kontrahenci mogą w szybki sposób pozyskać

pracowników do wykonania terminowych zadań.

Ponieważ proces rekrutacji pracowników, ich szkoleń, sprawy

kadrowo-płacowe, nadzór nad wykonywaniem usługi u klienta

spoczywa w gestii OK JOB, firmy korzystające z naszych usług mogą

maksymalnie skoncentrować się na prowadzonej działalności.

W swojej działalności stawiamy na pierwszym miejscu najwyższy

poziom świadczonych przez nas usług oraz zadowolenie i zaufanie

Klienta.

Działając wg zasady „Jakość nie ilość” swoje usługi dedykujemy

tym podmiotom, którym jesteśmy wstanie zagwarantować w pełni

profesjonalną usługę o najwyższym standardzie przy jednoczesnym

zoptymalizowaniu kosztów.

OK JOB Sp. z o.o.

nie boi się 

wyzwań



Zakres usług, które możemy Państwu zaproponować
w ramach naszych usług to:

1. przeprowadzenie proces rekrutacji pracowników,

2. dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników

3. realizację pełnego wachlarza usług towarzyszących
procesowy rekrutacji i zatrudnienia:

❖ badania lekarskie pracowników

❖ pełną obsługę kadrowo – płacową

❖ szkolenia BHP

❖ zaopatrzenie w ubrania robocze i środki ochrony
indywidualnej

4. przejęcie na siebie ryzyka oraz obowiązków
związanych z wypowiedzeniami stosunku pracy

5. zapewniamy zastępstwa na czas urlopów bądź
absencji chorobowej

6. w przypadku gdy pracownik nie spełnia oczekiwań
Klienta organizujemy zastępstwo na jego miejsce

Różnorodność i renoma naszych partnerów świadczy o tym, iż potrafimy 

sprostać największym wymaganiom

Dla każdego 

potencjalnego Klienta 

przygotowujemy 

indywidulaną ofertę, która 

poprzedzona jest głęboką i 

rzetelną analizą jego 

potrzeb i wymagań oraz 

specyfiki prowadzonej 

działalności



Agencja w ramach usługi przejmuje zarówno rekrutację
jak i obsługę kadrowo- płacową pracowników tymczasowych.

Zalety pracy tymczasowej:

❖ Odciążenie działu personalnego od działań rekrutacyjnych
(zamieszczanie ogłoszeń, rozmowy kwalifikacyjne, weryfikacja
doświadczenia, referencji).

❖ Przejęcie przez APT działań administracyjnych (skierowanie na
badania lekarskie, podpisanie umowy, rozliczenia ZUS, wypłata
wynagrodzeń itd.).

❖ Krótkie okresy wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową
w przypadku braku zadowolenia z jakości wykonywanej pracy
przez osobę zatrudnioną- od 3 dni do 1 tygodnia.

❖ Możliwość podpisania wielu umów z pracownikiem bez
konieczności wiązania się z nim na czas nieokreślony. Pracownik
tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy
Użytkownika max. 18 miesięcy w okresie kolejno następujących
po sobie 36 miesięcy.

❖ Możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego przez Klienta
w okresie weryfikacji.

❖ Niezmienny stan personelu własnego.

❖ Uzupełnienie personelu podczas urlopów pracowniczych.

❖ Faktura za usługę zlecenia zewnętrznego.

Przywiązujemy 

ogromną uwagę 

do tego, aby cały 

personel naszej 

firmy pracował 

rzetelnie, 

odpowiedzialnie 

i uczciwie.

Usługa pracy tymczasowej



Rekrutacja i selekcja pracowników:

Proces pozyskania z rynku pierwotnego oraz wtórnego
kandydatów do pracy zakończony wybraniem przez
Klienta kandydata

Zalety rekrutacji zewnętrznej:

❖ Możliwość prowadzenie rekrutacji bez ujawniania
nazwy pracodawcy – stosowana
w przypadku poszukiwana kandydata na stanowisko
gdzie mamy zatrudnionego pracownika;

❖ Dostęp do kandydatów firm konkurencyjnych;

❖ Selekcja aplikacji, spotkania tylko
z kandydatami spełniającymi oczekiwania Klienta;

❖ Odciążenie działu kadrowego od działań
rekrutacyjnych;

❖ Faktura za usługę zewnętrzną,
Nasz profesjonalizm 

poparty jest kilkuletnim 

doświadczeniem oraz 

długą listą zadowolonych 

Klientów



OK JOB SP. Z O.O.

ul. Podzamcze 41/102, 37-500 Jarosław

tel. +48 577 530 300

biuro@okjob.com.pl

ul. Dziennikarska 11/2a, 59-220 Legnica

tel. +48 577 262 680

legnica1@okjob.com

ul. Groty Roweckiego 43, 43-100 Tychy

tel. +48 576 713 677

ukrtychy@okjob.com.pl

Przemysław Rączka – Prezes +48 661 427 239, e-mail: przemek.r@okjob.com.pl

Piotr Frankiewicz – Prokurent +48 507 665 106, e-mail: frankiewicz.p@okjob.com.pl

Maria Bachórz – Dyrektor +48 577 530 300, e-mail: bachorz.m@okjob.com.pl
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