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CÉGÜNKRŐL 

Cégünk vezetősége és munkatársai több éves tapasztalattal rendelkeznek a 

bérmunkán alapuló szolgáltatáson belül a termelési szolgáltatás keretében. 

Tevékenységünk a gyártásban, termelésben felmerülő hullámzó létszámigények 

kielégítésére fókuszál. Kompetenciánk a piaci kereslet és kínálat egymáshoz 

igazítása. 

Speciális területünk az autóipari, elektronikai gyártásban keletkezett hibás 

termékek válogatása, javítása, átmunkálása a megrendelő igényei szerint, szem előtt 

tartva a munka pontos, szakszerű elvégzésének fontosságát, az elvárt minimális 

hibaszázalékot. 

Állandó létszámú munkaerő-állománnyal rendelkezünk melyet nagy gondossággal 

válogattunk össze. Felvételkor figyelembe vesszük a jelentkezők szakmai hátterét és 

vizsgáljuk logikai készségüket. Saját és igény szerint egyéb tesztekkel mérjük fel 

tudásukat. 

Kollégáink szakmai tapasztalataikat elektronikai gyártó területen, valamint 

autóipari beszállítónál szerezték. 

Rugalmasan, gyorsan reagálunk a beérkezett igényekre, az elvégzett munkáról 

pontos beszállítónál szerezték. 

Áraink a legkedvezőbbek a piacon akár Ft-ban, akár €- bán. 
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AMIT NYÚJTUNK 

Bérmunka keretén belül a munkavállaló a mi állományunkban van, és Önnel, mint megbízóval 

a munkáltatói jogokat gyakoroljuk. Minden adminisztrációs terhet átvállalunk partnereinktől, 

valamint folyamatosan biztosítjuk a munkaerő ellátását. Rövid és hosszú távra egyaránt 

vállaljuk munkavállalók kihelyezését. 

Partnereink részére felkutatjuk, teszteljük, munkába állítjuk a kért létszámú dolgozót. 

Amiért előnyős az Önnek: 

- Rugalmas, gazdaságos és költséghatékony. 

- Projektmunkák, hosszabb szabadságok, szezonális feladatok, betegségek esetén gyors 

megoldás a munkaerő biztosítására. 

- A potenciális jelöltet mi keressük meg Önnek, a munkavállalót mi vesszük állományban. 

- Önt nem terheli a hirdetés, toborzás, kiválasztás költsége, valamint időt takarít meg. 

- A munkavállaló cégünkkel áll szerződésben, így a bér és járulékfizetési, bevallási, 

adatszolgáltatási kötelezettség nem Önt terheli. 

- Lehetősége van a munkaerő pótlásra, cseréjére. 

- Ha állományba vétel előtt ki akarja próbálni a munkaerőt („try and hire”). 

- Ha elégedett a dolgozóval, állományba veheti. 

Igény szerint akár a megbízó cég telephelyén is vállaljuk határozott idejű vagy létszámú toborzás és 

kiválasztás lebonyolítását. 
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BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS 

Vállaljuk a megbízó cég állományi és állomány kívüli dolgozóinak bérszámfejtését és az ezzel 

kapcsolatos statisztikai jelentések készítését. Levesszük válláról a bérszámfejtés terheit, 

gyorsan, rugalmasan dolgozunk, ezzel Önnek időt, energiát és pénzt spórolunk meg. 

Előnyei: 

- Költséghatékony. 

- Nem kell külön technikai hátteret fenntartania. 

- Nincs szüksége alkalmazottra, aki elvégzi a bérszámfejtést, ezzel Ön költséget takarít meg. 

- A vezetők a saját területükre koncentrálhatnak, nem kell egyéb tevékenységekre os figyelmet 

fordítaniuk. 

- A tevékenység költségként elszámolható. 

Tapasztalt és szakképzett szakemberekkel dolgozunk. 

GYÁRTÓSOROK MŰKÖDTETÉSE, MINŐSÉGÜGYI VÁLOGATÁS 

Vállalt termékek, termék csoportok gyártása, minőségügyi válogatása, megbízó telephelyén 

(esetlegesen saját csarnokban, megbízó vevőjének telephelyein), saját dolgozókkal. 

AHOL MÁR JELEN VAGYUNK 

autóipar, légzsák kábelek gyártása műanyagipari termékek összeszerelése elektronikai 

gyártósorok üzemeltetése összeszerelt autóipari termékek javítása, válogatása 

- beszállítói hibás darabok válogatása, átmunkálása létszámhiányban szenvedő egyéb területek, 

igény szerint 
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REFERENCIÁINK 

 

- Terminál Log Kft. 

- Szalvano Kft. 

- Construm Kft. 

- Pro-terminál Kft. 

- Warlike Kft. 

- Exact Systems Hungary Kft. 

- TRIGO Quality Support Kft.: 

Robert BOSCH Kft. 

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 

Audi Hungaria Zrt. 

Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

Aptiv Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


