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O NAS
Orienta Polska to #rma będąca częścią międzynarodowej Grupy Orienta. Jej dwudziesto-
letnie  doświadczenia na włoskim rynku pracy, pozycjonują ją w czołówce najważniejszych 
#rm specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  

Aktualnie posiada na terenie Włoch ponad 40 oddziałów ogólnych, w tym 6 wyspecjali-
zowanych w dziedzinach: zdrowie, budownictwo, rolnictwo, ICT, Moda & Luxury i Trans-
sport z obrotem około 90 milionów euro.

Grupa Orienta rozszerza swoją działalność na inne kraje Unii Europejskiej, w tym w Polsce. 
Jest to bardzo dobra informacja i idealne rozwiązanie dla wszystkich #rm, które oczekują 
efektywnych i skutecznych usług w konkurencyjnej cenie. Istotą działalności Orienty jest 
długoterminowa współpraca z Klientami, która opiera się na zaufaniu i profesjonalizmie.

Jakość usług Grupy  Orienta gwarantowana jest certy�katem jakości ISO 9001/2008 i 
Standardem Społeczej Odpowiedzialności SA 8000.

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

"Firma specjalizująca się w zarządzaniu
 zasobami ludzkimi."

      

 
  



 

                 OFEROWANE USŁUGI
    Praca tymczasowa

W celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb Klienta w zakresie zwiększenia
liczebności personelu, #rma 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 #rmie.

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.

DLACZEGO MY?
 Selekcja

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

W celu zapewnienia usług wysokiej jakości, Orienta wery#kuje informacje odnośnie 
potencjalnych kandydatów poprzez kanał referencji horyzontalnych i wertykalnych. 

Instrument referencji stosowany jest szczególnie przy selekcji pracowników wyższego 
szczebla, gdzie każdy z nich jest jest informowany za ich zgodą

i według zasad transparencji, profesjonalizmu i ochrony danych osobowych.

Prezentacja kandydatów
Pro#le kandydatów prezentowane są w proaktywny sposób w oparciu

o potencjalne potrzeby Klienta. Prezentacja pro#li przeprowadzana jest przy
użyciu karty zawierającej szczegółowe informacje o kandydacie.

Rodzaj faktury/ płatności
Przewidziane są dwa rodzaje rozliczeń:

ryczałtowy ze stałą marżą i godzinowy za przepracowaną godzinę
przez pracownika.

Usługa “in house/OnSite” 
Istnieje także możliwość dostarczenia usługi związanej z obsługą administracyjną 

pracowników tymczasowych bezpośrednio u Klienta.

Rozwiązanie In-house jest bardzo skutecznym rozwiązaniem
wspierającym zatrudnienie tymczasowe w przypadku dużej liczby pracowników 

tymczasowych pracujących u danego Klienta. 
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