WITAMY!
Trzy kolory wykorzystane w naszym logo symbolizują wartości, które odgrywają istotną rolę w metodach naszej pracy.

Kolor żółty oznacza precyzję, ponieważ nasi Pracownicy
dostarczają Klientom wysoką jakość i terminowość, spełniającą Ich oczekiwania oraz potrzeby.
Kolor niebieski oznacza współpracę i profesjonalne rozwiązania.
Kolor czerwony to bliskość i ścisły dialog z naszymi Klientami.

APS PROFIT Polska z siedzibą w Szczecinie jest licencjonowaną
Agencją Pośrednictwa Pracy, z wieloletnim doświadczeniem na
rynkach pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Zajmujemy się
pośrednictwem pracy w formie jednorazowych rekrutacji oraz leasingu pracowniczego/pracy tymczasowej w wielu branżach przemysłowo- produkcyjnych. Naszym celem jest szczegółowe zdiagnozowanie potrzeb firmy i wyszukanie pracowników, posiadających właściwy zestaw kompetencji umiejętności, m.in. w następujących sektorach:

przemyśle lekkim, spożywczym, metalowym, przetwórczym. maszynowym,
przemyśle paliwowym (głównie instalacja i izolacja
rurociągów ropo i gazonośnych )
magazyny (mało i wielkogabarytowe)
logistyce
budownictwie
rolnictwie
oraz inne.
Jesteśmy zespołem, który chętnie podejmuje się każdego projektu
rekrutacyjnego. Z powodzeniem pozyskujemy zarówno najlepszych specjalistów, jak i najwyższego szczebla menedżerów i kadrę
zarządzającą.

W bieżącym roku, w samym leasingu pracowniczym, zatrudniliśmy
dla pracodawców użytkowników 1200 pracowników tymczasowych, świadcząc również usługi i w zakresie kadrowo płacowym.

APS PROFIT Polska dzieli się na cztery odrębne działy, które oferują
następujące usługi:
Leasing Pracowników tymczasowych krajowych na terytorium
całego kraju.
Rekrutacja oraz leasing pracowniczy dla Pracodawców zagranicznych.
Rekrutacja oraz leasing Pracowników ze Wschodu (Ukraina,
Mołdawia, Gruzja, Armenia, Białoruś) na terytorium Polski.
Outsourcing płacowy.

Pracownik użyczony do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca,
na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest
praca zwany jest pracodawcą użytkownikiem.

Leasing pracowniczy
Wynajem / użyczanie pracowników tymczasowych, z którymi
został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Zatrudnieni pracują zgodnie z ustawą o zatrudnieniu
pracowników tymczasowych. Agencja Pracy Tymczasowej jest
podmiotem zatrudniającym pracownika.

Nasza oferta leasingowa jest atrakcyjna dla firm, w których występuje:
zjawisko sezonowości produkcji / sprzedaży
nagłego wzrostu liczby zamówień
zastępstwa nieobecnych pracowników i rotacji personelu.

Korzyści wynikające z leasingu
pracowniczego:
Redukcja kosztów zatrudnienia, nawet o 30 procent:
Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu
Odciążenie z obsługi administracyjno-kadrowej:
- przejęcie obowiązków w kwestii umów (dowolny czas trwania
umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia), ubezpieczenia, wystawienia PIT, list obecności;
- obsługa płac pracowników tymczasowych ( Przedsiębiorca płaci
jedną fakturę, a ustawowy termin wypłaty wynagrodzeń dla pracowników należy do obowiązku Agencji ).
Redukcja kosztów przejętych przez Agencję Pracy:
- badania lekarskie;
- urlopy, chorobowe L- 4;
- optymalizacja nadgodzin.

Brak zobowiązań urzędowych:
- kontrole PIP i ZUS w zakresie dot. pracowników tymczasowych odbywają się w Agencji i to ona jest wyłącznie odpowiedzialna za kwestie związane z odpowiednią formą zatrudnienia oraz bycia płatnikiem ZUS i PIT-4.
Posiadamy polisę OC na pracowników tymczasowych na
500 000 zł.
Całkowite koszty leasingu to koszt działalności firmy odliczany
od podatku.

otrzymują Państwo od nas bezpłatną pomoc podczas rekrutacji
innego pracownika. To Państwa Firma podpisuje umowy z Kandydatami (forma umowy zależy od Państwa). Po zatrudnieniu Pracowników, jesteśmy cały czas w kontakcie z Klientem, pomagamy
/monitorujemy / doradzamy Klientowi w cały procesie administracyjnym formalizacji rekrutacji, bez żadnych dodatkowych
opłat.

Jednorazowe pośrednictwo
Usługa polega na znalezieniu kandydatur przyszłych pracowników
według zgłoszonych przez Państwa oczekiwań, przygotowaniu
kompletu dokumentów niezbędnych do właściwej ich selekcji.
To od pracodawcy zależy czy przedstawione mają być wszystkie
kandydatury ewentualnych pracowników czy tylko te, które my
dobierzemy dla Państwa, według wcześniej ustalonych kryteriów.
Ponadto mają Państwo możliwość oceny pracownika podczas
okresu próbnego jeśli dana osoba nie sprawdzi się na stanowisku

PRACA TYMCZASOWA - jak działamy ?
Szybki czas realizacji zamówień – pracujemy na zasadzie dyżurów
i jesteśmy dostępni 24h na dobę.
Doświadczenie – posiadamy doświadczenie w zatrudnianiu
Pracowników tymczasowych w wielu branżach (m.in. : logistyka,
produkcja, magazyny).
Wsparcie w związku z sezonowym wzrostem produkcji – Użyczamy
Nawet kilkuset Pracowników dziennie na terenie całego kraju.
Nasze doświadczenie w dostarczaniu pracowników tymczasowych na 3 zmiany przy bardzo krótkich terminach realizacji zlecenia ( do 4 godzin przed zamówieniem na terenie województwa zachodniopomorskiego) potwierdza wysoki wskaźnik efektywności KPI.

Kompleksowa obsługa działu Kadr i Płac - nasz wysoko wykwalifikowany zespół, doświadczony w obsłudze bardzo dużej liczby pracowników tymczasowych posiada ogromną wiedzę zakresu prawa pracy
oraz prawa cywilnego. Nasi specjaliści przejmą obowiązki pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, PFRON, świadczeń socjalnych, zasiłków (chorobowych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych) podatków dochodowych PIT i IFT, badań lekarskich, oraz wszelkich innych powinności związanych z zatrudnianiem
na umowy o pracę tymczasową oraz na umowy zlecenie.
WAŻNE: Nie zatrudniamy na podstawie umów o dzieło!
Zdolność do reagowania na rosnące
zapotrzebowanie przekłada się na szybszy
wzrost przychodów !

Pracownicy ze Wschodu
Posiadamy doświadczenie w rekrutacji Pracowników ze Wschodu.
Przez ten czas za pośrednictwem naszej firmy zatrudnienie znalazło tysiące osób. Aktualnie w na terenie całego kraju pracuje
aktywnie kilkaset osób ze Wschodu. Leasingujemy/użyczamy
pracowników w różnorodnych sektorach. Szczególnie polecamy
leasing pracowniczy, w którym Państwo regulujecie płatności
jedynie na podstawie faktury VAT, zaś cała reszta - umowy,
wynagrodzenia Pracowników, zobowiązania ZUS, a w szczególności legalizacja zatrudnienia spoczywa po stronie Agencji Pracy.
W miarę zapotrzebowania zajmujemy się także organizacją zakwaterowania. Po okresie wstępnym (180 przepracowanych dni)
sprawdzonym Pracownikom oferujemy pomoc w uzyskaniu
zezwoleń na pracę, pozwalających im na pozostanie w Państwa
Firmie.

Kandydatów jak i stale wzbogacaną bazę Pracowników już sprawdzonych, którzy cyklicznie nawiązują z nami ponowną współpracę.
Jesteśmy w stanie przeprowadzić rekrutację licznych grup
Pracowników w krótkim terminie, a przy tym dbamy o wszelkie formalności związane z legalizacją zatrudnienia.

Jesteśmy profesjonalistami, ponieważ:
nasz zespół rekrutacyjny doskonale włada językiem rosyjskim
kompleksowo prowadzimy kwestie kadrowo - księgowe
posiadamy kapitał pozwalający na bezproblemową obsługę
finansową Pracowników użyczonych Klientom , nawet jeżeli
terminy płatności faktur są uzgodnione na dłuższe okresy czasu
ubezpieczamy naszych Pracowników (nawet do 500 000 zł )
od ewentualnych szkód dokonanych w trakcie wykonywania
pracy u Państwa.
Samodzielnie pozyskujemy Pracowników z Ukrainy, Białorusi,
Armenii, Gruzji oraz Mołdawii, a także współpracujemy z siecią
Agencji zatrudnień na Wschodzie. Posiadamy wciąż rosnącą bazę

Posiadamy własne biuro rekrutacyjne we Lwowie.

Outsourcing płacowy
Obniżamy koszty funkcjonowania przedsiębiorstw proponując prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-placowej,
w
skład której wchodzi:
prowadzenie akt osobowych
terminowe wystawianie skierowań na badania lekarskie
i szkolenia BHP, kontrola terminów uprawnień i ważność
szkoleń
naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz
zasadami regulaminu wynagradzania
obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w tym cudzoziemców
przygotowanie i przekazywanie do ZUS wszystkich
niezbędnych deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON. Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
przygotowanie deklaracji rocznych PIT
wszystkie czynności związane z zajęciem wynagrodzeń
prowadzenie dokumentów związanych z ustalaniem
praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
prowadzenie i archiwizacja wszystkich niezbędnych
dokumentów kadrowo - płacowych
przygotowanie dla pracowników rocznych informacji
rozliczeń podatku
wszystkie inne czynności kadrowo-płacowe niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

APS PROFT Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 14b/U1
71-635 Szczecin
tel. +48 91 462 43 12
fax +48 91 462 40 71
e-mail: biuro@apsprofit.pl

BIURO WE LWOWIE:
Prospekt Czornowoła 23/3
79058 Lwów

WSPÓŁPRACA
Artur Sawastian
Prezes Zarządu
Tel. +48 503 146 630
e-mail: artur@apsprofit.pl

OUTSOURCING PŁACOWY
Anna Selmaj
Dyrektor Wykonawczy / Prokurent
Tel. +48 501 185 900
e-mail: anna@apsprofit.pl

PRACA STAŁA I TYMCZASOWA –DZIAŁ REKRUTACJI NA POLSKĘ I ZAGRANICĘ
Kamila Łazarz
Kierownik Działu Rekrutacja na Polskę i Zagranicę
Tel. +48 690 358 980
e-mail: kamila@apsprofit.pl
DZIAŁ REKRUTACJI – PRACOWNICY ZE WSCHODU
Yekaterina Dvoretskaya
Kierownik Działu Rekrutacja - Pracownicy ze Wschodu
Tel. +48 504 200 171
e-mail: yekaterina@apsprofit.pl
P.O. KIEROWNIKA DZIAŁU REKRUTACJI – PRACOWNICY ZE WSCHODU
Marta Pikun
Tel. +48 509 920 917
e-mail: marta@apsprofit.pl

