Obsadzanie stanowisk
technicznych
Realizacja dużych krajowych lub międzynarodowych projektów
budowlanych wymaga rekrutacji doświadczonej kadry technicznej.
Firmy z branży energetycznej, inżynieryjnej czy generalni wykonawcy
potrzebują zarówno lokalnych specjalistów technicznych jak i
międzynarodowych zespołów inżynierskich. Intertek posiada wieloletnie
doświadczenie w rekrutacji pracowników technicznych.
Jako wiodący globalny dostawca usług kadry technicznej, rekrutujemy
wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych techników i inżynierów
dla największych światowych firm z branż przemysłowych. Świadczymy
konkurencyjne usługi, które są dopasowane do wymagań klientów i
potrzeb konkretnych projektów. Naszym celem jest być wiarygodnym
partnerem dbającym o wszystkie aspekty związane z kadrą techniczną
po to, aby nasi klienci mogli skupić się na swoim podstawowym
biznesie.

Globalne rekrutacje i lokalni eksperci. Jako globalny dostawca usług technicznych
stworzyliśmy regionalne centra rekrutacyjne w Europie, Ameryce, Azji, na Bliskim Wschodzie
i subkontynencie Indyjskim. Biura te posiadają szerokie bazy danych lokalnych kadr
technicznych gotowych wesprzeć międzynarodowe projekty w przemyśle energetycznym,
gazowniczym lub petrochemicznym. Nasze usługi w zakresie obsadzania stanowisk kadry
technicznej charakteryzują się współczynnikiem 3:1 na rzecz lokalnych ekspertów.
Krótko i długookresowe kontrakty. Nie ma znaczenia, czy poszukujesz inżynierów na
krótkookresowy kontrakt, czy pracowników na długoterminowy projekt, w obu przypadkach
jesteśmy gotowi dostarczyć wykwalifikowany personel techniczny.
Wsparcie w procesie. Doskonale rozumiemy, że rekrutacja nie kończy się na dostarczeniu
najlepszych kandydatów. Nasze usługi obejmują zarówno wsparcie w procesie rekrutacji,
logistykę personelu jak również zakwaterowanie, przygotowanie listy płac czy zapewnienie
ciągłości kadry.

Wybierając Intertek na swojego partnera w zakresie obsadzania stanowisk technicznych
otrzymasz dostęp do najlepszego personelu technicznego zarówno lokalnie jak i
globalnie. Nasze biura operacyjne zlokalizowane są w ponad 85 krajach na świecie a
nasze usługi pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zarządzać projektami za
zachowaniem ciągłości i bezpieczeństwa. Outsourcing usług rekrutacji kadry technicznej
pozwoli Ci skupić się na podstawowej działalności.
W wyniku naszych globalnych doświadczeń jesteśmy wiarygodnym partnerem, który
jest w stanie dostarczyć specjalistów, techników, inżynierów, inspektorów, menedżerów i
koordynatorów w dowolne miejsce na świecie.

Zapraszamy do kontaktu, tel.: (22) 886 32 80 lub poland.is@intertek.com

