SPOJTE SVOU KARIÉRU
S TĚMI NEJLEPŠÍMI
Hays je jednou z nejvýznamnějších personálněporadenských společností na světě. Disponuje
rozsáhlou sítí více než 255 poboček ve 32 zemích,
kde zaměstnává přes 7620 zkušených konzultantů.

Hays - služby v ČR a SR
V České a Slovenské republice vám pomáháme nacházet
nové pracovní příležitosti a rozvíjet tak vaši profesní dráhu
již od roku 1998. Našimi klienty jsou prestižní společnosti
s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu
i velké mezinárodní organizace působící v Čechách, na
Moravě a na Slovensku již řadu let. Výběr kvalifikovaných
zaměstnanců rovněž zajišťujeme i pro firmy, které do
středoevropského regionu právě expandují.

v jednotlivých oblastech, poradíme vám s přípravou
životopisu, připravíme vás na pohovor u potencionálního
zaměstnavatele a doporučíme, jak se zachovat
v konkrétních situacích, které mohou během výběrového
řízení nastat. V průběhu našeho osobního pohovoru pečlivě
posuzujeme vaši kvalifikaci, praxi a schopnosti, abychom
vám mohli představit plně odpovídající pracovní nabídky.

Přidaná hodnota: naše odbornost
Konzultanti Hays jsou specialisté ve svém oboru a věnují
se cíleně konkrétnímu segmentu, proto vám mohou
poskytnout kvalitní personální služby a doporučení pro váš
osobní a profesní rozvoj.

Komplexní služby
Našim kandidátům nabízíme komplexní služby:
probereme s vámi aktuální situaci na trhu práce
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YOUR PROFESSION
OUR PASSION
Hays is one of the world’s most successful recruitment
companies. We have a global office network employing
over 7620 qualified consultants in more than 255 offices
across 32 countries worldwide.

Hays services in Czech and Slovak Republic
We entered the Czech and Slovak market in 1998 and
since that time Hays has been helping you to find new
professional opportunities to develop your career. Our
clients are local market leaders, large international
companies operating on the Czech and Slovak market for
many years and also firms that have recently expanded
into the central European region.

specific sectors or advising you on CV preparation. We can
also help you with self-presentation at an interview with
a potential employer and recommend how to deal with
various situations you may face during the recruitment
process. We carefully consider your qualifications,
experience and skills so we can suggest available work
opportunities that correspond with your profile and match
your career aspirations.

Local market experts
Our experienced consultants are highly specialised within
specific business sectors which allows us to provide you
with a quality, efficient recruitment service focusing on you
as an individual.

Wide range of services
We deliver diverse services to our candidates, such as
providing you with the latest labour market overview in
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