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Śledź nas:

Agencja Pracy



O NAS

Orienta Polska to firma będąca częścią
międzynarodowej Grupy Orienta.
Dwudziestoletnie doświadczenie na włoskim
rynku pracy, pozycjonuje nas w czołówce
najważniejszych firm specjalizujących się w
zarządzaniu zasobami ludzkimi. Aktualnie
posiadamy na terenie Włoch ponad 50
oddziałów.
Orienta Polska na rynku polskim istnieje od
2015 roku. Nasze trzy oddziały znajdują się we
Wrocławiu, Katowicach oraz Warszawie. 
Oferujemy usługi w zakresie selekcji, rekrutacji
oraz pracy tymczasowej.
Zajmujemy się rekrutacją kandydatów z
różnych sektorów, m.in. oil& gas, automotive,
sprzedaż, produkcja i wiele innych.

MISJA

Być dla naszych Klientów kompetentnym
partnerem operującym we wszystkich
dziedzinach HR, dostarczając i gwarantując
rozwiązania wysokiej jakości.



PRACA TYMCZASOWA
W celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb
Klienta w zakresie zwiększenia liczebności
personelu, firma zwraca się do Orienty,
która następnie zajmuje się całym procesem
rekrutacji, selekcji i zatrudnienia kandydatów
(osoby stają się pracownikami Orienty, mimo
iż pracują na rzecz Klienta).
Wszystkie czynności administracyjne
związane z zarządzaniem personelem
obsługiwane są przez Orientę.

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Dzięki profesjonalnemu procesowi selekcji i
wsparciu nowoczesnych
i niezawodnych narzędzi rekrutacyjnych,
Orienta rekrutuje specjalistów
gotowych do bezpośredniego zatrudnienia
w firmie.

OUTSOURCING
Orienta nieustannie dostosowuje się do
wymagań Klienta i pragnie
usatysfakcjonować go poprzez elastyczność
w działaniach, związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi. Klient będzie mógł
korzystać z pracy dodatkowych
pracowników, jednocześnie nie zwiększając
liczby stałego personelu.

Oferowane usługi



Nasze specjalizacje:

OFFICE

 

HANDEL

 

HEALTHCARE&WELLNESS

 

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA MARKETING TRANSPORT I LOGISTYKA



SELEKCJA

Selekcja kandydatów
przeprowadzana jest
przez wewnętrzny zespół
specjalistów z solidnym 
i profesjonalnym
podejściem do kwestii
rekrutacji pracownika.

Dlaczego my?
 

PREZENTACJA KANDYDATÓW

Profile kandydatów
prezentowane są 
w proaktywny sposób, w
oparciu o potencjalne
potrzeby Klienta. Prezentacja
profili przeprowadzana jest
przy użyciu karty
zawierającej szczegółowe
informacje o kandydacie.



 

W odpowiedzi na potrzeby międzynarodowych klientów,
poszukujących silnych partnerów w obszarze HR, Orienta wraz z
innymi zagranicznymi agencjami zatrudnienia, liderami w swoich
krajach, założyła Eurotemps, pierwsze partnerstwo między
firmami z branży HR. Dzięki Eurotemps międzynarodowe firmy
mogą uzyskać dostęp do specjalistycznych usług
rekrutacyjnych za pośrednictwem sieci 340 agencji na terenie
Włoch i Polski (Orienta), Francji, Luksemburga, i Hiszpanii (R.A.S),
Belgii (ASAP.be), Niemiec (Expertum), Portugalii (Talenter).

EUROTEMPS

JESTEŚMY CZŁONKIEM:



 
Zapraszamy do kontaktu!

Ul. Łucka 18, lok. 7
00-845 Warszawa
Tel: 22 6202767

adres e-mail: warszawa@orientapolska.pl

Biuro w Warszawie:

Biuro we Wrocławiu
Ul. Piłsudskiego 2
50-049 Wrocław
Tel: 518 085 536 

adres e-mail: wroclaw@orientapolska.pl

Biuro w Katowicach
ul. Mickiewicza 29, piętro 10, pokój 13

40-085 Katowice
Tel: +48 32 335 99 51 

adres e-mail: katowice@orientapolska.pl

 
Nasze oddziały:


