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innowacyjna firma

innowacyjna firma

analizujemy twoje
potrzeby

REKRUTUJEMY
KADRĘ

WSPOMAGAMY WZROST
ZATRUDNIENIA

ZAPEWNIAMY LEGALNE
ZATRUDNIENIE

DZIAŁAMY ZGODNIE
Z PRAWEM

KOMPLETUJEMY
DOKUMENTACJĘ

JESTEŚMY INNOWACYJNĄ FIRMĄ DZIAŁAJĄCĄ
OD 5 LAT W OBSZARZE HR. CIESZYMY SIĘ DUŻYM
ZAUFANIEM ZARÓWNO W GRONIE NASZYCH
KLIENTÓW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM
NASZYCH PRACOWNIKÓW.
Zajmujemy się rekrutowaniem i zatrudnianiem ludzi którzy
będą służyć wsparciem dla Twojego biznesu podczas całego
procesu produkcyjnego.
Posiadamy sieć rekruterów w Europie Wschodniej, którzy
kierując się naszymi standardami, dobierają kompetentne
kadry w zależności od obszaru zadań.
Nasza firma zapewnia opiekę dwujęzycznych Koordynatorów
którzy są dostępni całodobowo i są przygotowani na rozwiązanie
każdego problemu.
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zaufali nam

pracownik
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI
OTRZYMUJESZ PRACOWNIKA KTÓRY:
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jest zatrudniony zgodnie
z obowiązującymi normami
prawnymi

posiada badania
lekarskie

odbył szkolenie
z zakresu BHP

posiada
zakwaterowanie

jest objęty opieką
dwujęzycznego
Koordynatora

ma zapewnioną opiekę
kadrowo - płacową
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Outsourcing

Zakres naszych usług
korzyści:

Czym jest Outsourcing?

Wsparcie które oferujemy:

znaczna redukcja
kosztów

koncentracja na kluczowych
celach i działaniach danego
przedsiębiorstwa

Obsługa
kadrowo-płacowa

Finanse
i księgowość

zapewnienie
najwyższej jakości
usług

podział ryzyka (za zadania
powierzone odpowiada
zewnętrzny wykonawca)

WSPARCIE
PRAWNE

Outsourcing
procesowy

oszczędność czasu

zwiększenie wydajności

Outplacement

Rekrutacja i selekcja
kandydatów

Jest to nic innego jak przekazywanie części zadań firmie zewnętrznej,
polegające na długofalowej współpracy w zakresie usług, w których
nasza firma się specjalizuje.
Mając duże doświadczenie w branży HR, wiemy jak istotną
rolą jest skupianie się na celach i potrzebach firmy.
Naszym celem jest zapewnienie pełnej obsługi naszym klientom
we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
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nasza kadra

misja i cele

Łukasz Końpa

Karol Bartczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Naszą misją jest znalezienie
Partnerom Biznesowym
odpowiedniego pracownika,
a kandydatom znalezienie
wymarzonej pracy.
Rekrutujemy ludzi dla ludzi i mamy indywidualne podejście do
każdego procesu rekrutacji. Przywiązujemy dużą wagę do tego,
by być blisko pracowników oraz naszych klientów, poprzez
budowanie długofalowych relacji.
Niezależnie od tego, czy prowadzimy rekrutację dla małej firmy
czy dla dużej korporacji. Niezależnie czy rekrutujemy pracownika
fizycznego czy też dyrektora działu – zawsze dajemy z siebie 100%
i wykazujemy pełen profesjonalizm.

marcin płóciennik

Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. +48 539 307 998
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Aleksandra Sowińska

Specjalista ds. Sprzedaży
tel. +48 664 463 962

Marcin Brylowski

Kierownik Regionu ds. Sprzedaży
tel. +48 604 730 786

Wspinaj się na szczyt swojego
sukcesu razem z Kono.
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Obszar naszych działAN

kontakt

Kono Sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
www.kono.jobs

Oddział Iława
14-202 Iława
ul. Jana III Sobieskiego 53
+48 604 732 206
biuro@kono.net.pl
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Oddział Warszawa
00-570 Warszawa
al. Wyzwolenia 8 lok. 1
+48 608 652 669
biuro@kono.net.pl
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wspólnie
budujemy

sukces
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