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 profil společnosti



11 800 přidělených 
pracovníků ročně

690 umístěných 
kandidátů ročně

10 poboček po 
celé ČR

18 inhouse řešení     
u klienta

1 Randstad

Randstad v číslechkdo jsme
Jsme jedním z největších poskytovatelů 
personálních služeb na českém trhu. Jsme 
tu proto, abychom vám pomohli objevit 
a uskutečnit vše, čeho můžete dosáhnout. 
Naší strategií je cílené a efektivní využívání 
dostupných HR technologií tak, abychom se 
mohli soustředit na to, co je v našem oboru 
podstatné, totiž na skutečné mezilidské kontakty 
a osobní přístup ke každému člověku. 

Vyhledáme pro vás kandidáty na všech 
úrovních odbornosti a řízení. Dodáme vám 
jednotlivce, menší týmy i celá oddělení 
prověřených zaměstnanců od dělnických 
pozic až po nejvyšší management. V režimu, 
který potřebujete.

naši lidé
Za úspěchem každé společnosti stojí její 
lidé. Naši zaměstnanci jsou naším srdcem, 
mozkem i rukama. Jsou základním kamenem, 
na kterém stavíme naše podnikání. 

Navzdory naší velikosti a globálnímu zaměření 
se specializujeme velmi detailně na konkrétní 
sektory a máme v týmu odborníky, kteří se 
pohybují přímo v prostředí vašeho zájmu. 
Naši konzultanti se perfektně vyznají 
v jednotlivých oborech a segmentech trhu 
a výběr zaměstnace vždy přizpůsobují vašim 
individuálním potřebám v oblasti lidských 
zdrojů, odborným požadavkům na danou 
pozici, prostředí firmy i osobnosti budoucího 
nadřízeného.

naše hodnoty
Věříme, že práce je v životě každého člověka 
jednou z podmínek spokojenosti. Víme, že 
každý člověk má jiné potřeby, a tyto potřeby 
se v různých životních etapách mění a vyvíjejí. 
Naším posláním je propojit dva ideální 
protějšky, kteří se perfektně doplní – najít 
talenty pro firmy a firmy pro talenty. Dosadit 
toho správného člověka na tu správnou pozici 
je základem veškeré naší činnosti. To je práce, 
která nás baví a dává nám smysl, protože mění 
pozitivním směrem životy našich klientů 
i kandidátů.



naše řešení 
Každé výběrové řízení má svá specifika, 
která se mění s druhem a úrovní obsazovaných
pozic, požadavky na odbornost i počtem
přijímaných zaměstnanců. Pro všechna ale
platí, že vyžadují odborný a profesionální
přístup. 

Vytvořili jsme pro vás náborová řešení, která 
vám pomohou ve všech situacích, od vyhledání 
jednoho zaměstnance po kompletní řízení vaší 
pracovní síly. 
 
temporary help
Procházíte obdobími, kdy se vám práce
hromadí a kdy je jí méně? Potřebujete 
zvýšit pružnost vaší organizace? Agenturní
zaměstnávání je to nejlepší řešení. Poskytneme 
vám tolik zaměstnanců, kolik zrovna 
potřebujete, ve chvíli, kdy je potřebujete.
V naší databázi máme vždy volné kandidáty
a představíme vám jen prověřené zájemce 
s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi.
 
permanent placement
Hledáte specialisty, manažery či ředitele?
Potřebujete ostřílené profesionály z různých 
oborů nebo odborníky se specifickými 
znalostmi? Víme, jak a kde je najít. Naše týmy 
zkušených konzultantů se specializují vždy 
na konkrétní region a segment. Při výběru lidí 
používáme naši vlastní metodu „Job, Boss & 
Company fit“, díky níž vám najdeme kandidáty, 
kteří odpovídají nejen požadavkům na pozici, 
ale zapadnou i do vaší firemní kultury
a porozumí si s nadřízeným a týmem. 

Nemáte vlastní kapacity pro nábor a další 
HR procesy s ním spojené? V rámci řešení 
permanent placement nabízíme službu RPO. 
Pronajměte si od nás specialistu či celý tým, 
který vám zajistí náborový proces přímo u vás 
a po dobu, po kterou jej budete potřebovat. 
Randstad RPO tým pracuje dlouhodobě pouze 
pro jednoho klienta, stává se jeho partnerem 
a poradcem, který kromě centralizace náborů 
navrhuje i zlepšení procesů a poskytuje 
strategický reporting a analýzy. Přebírá 
zodpovědnost za proces výběru a náboru 
vašich zaměstnanců na stálé úvazky v rozsahu, 
jaký si sami určíte. Může pro vás spravovat 
pouze jeho část nebo mít kompletně na 
starosti celé jeho řízení a výsledky.

 

Randstad inhouse services (RIS)
Hledáte podporu při náboru a řízení pracovní 
síly? Nechte to na nás. Účinně zhodnotíme 
situaci ve vaší organizaci, navrhneme
a implementujeme řešení, díky kterým
ušetříte čas i peníze. Poskytneme vám
kompletní podporu v průběhu celého procesu, 
zajistíme nástupy, úvodní školení, plánování 
směn, zanalyzujeme situaci na trhu práce, 
informujeme vás o nejnovějších trendech 
a poradíme při plánování vašich dalších kroků.
 
Kolik užitečných věcí byste mohli udělat, 
kdybyste netrávili tolik času řešením
provozních záležitostí týkající ch   se lidských 
zdrojů? Master Vendor představuje komplexní 
řešení veškerých vašich  potřeb v oblasti
lidských zdrojů, za které převezmeme veškerou 
zodpovědnost. Zajistíme pro vás kompletní 
a jednotný proces náboru a výběru nových
agenturních zaměstnanců. Postaráme se 
o řízení všech zúčastněných dodavatelů,
standardizujeme veškeré procesy a sjednotíme 
jejich postupy včetně fakturace a hodnocení 
kvality služby. 
 
HR solutions
Trávíte příliš mnoho času rutinními úkoly
a nezbývá vám prostor na řešení zásadních
záležitostí vašeho personálního oddělení?
Nabídka našich služeb se pohybuje od
outplacementu, řízení kariéry a outsourcingu 
mzdové agendy pro malé a středně velké
společnosti, po outsourcing hlavních HR
procesů ve velkých organizacích. Ať už hledáte 
řešení, které uvolní ruce vám či vašim
manažerům, nebo jen potřebujete poradit, 
jsme tu pro vás!

Potřebujete pomoci se zviditelněním vaší 
značky zaměstnavatele, ale nedisponujete 
žádným interním týmem marketingu nebo 
HR marketingu? Tvorba marketingové kampaně 
na míru vašim náborovým potřebám je služba 
přesně pro vás. Tvorba strategií náboru 
a realizace náborových kampaní v online 
i offline prostoru je naším denním chlebem. 
Rádi vám pomůžeme s péčí o vaši značku 
a s reklamou po dobu, kterou to budete 
potřebovat.
 

human forward.



kde nás najdete
Praha - centrála
Jungmannova 15, 110 00 Praha 1
e-mail: randstad@randstad.cz
T: +420 222 210 013

Praha
Americká 23, 120 00 Praha 2 
e-mail: praha@randstad.cz 
M: +420 725 839 876

Brno
Business Complex TITANIUM,
Nové sady 25, 602 00 Brno
e-mail: brno@randstad.cz
M: +420 778 743 772

Ostrava
IQ Ostrava Office Park,
28. října 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava
e-mail: ostrava@randstad.cz
M: +420 778 768 807

Ústí nad Labem
Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: usti@randstad.cz
T: +420 477 011 997

Chomutov
Puchmayerova 114, 430 01 Chomutov
e-mail: chomutov@randstad.cz
M: + 420 778 435 077, 778 755 358

Liberec
Soukenné nám. 115/6, 460 01 Liberec
e-mail: liberec@randstad.cz
M: +420 778 718 104

Hradec Králové
Havlíčkova 404, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradec @randstad.cz
M: +420 770 112 249

Žebrák
Obchodní dům UNINO 
Náměstí 87, 267 53 Žebrák
e-mail: zebrak@randstad.cz
M: +420 602 217 171

Plzeň
Na Roudné 433, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@randstad.cz
M: +420 773 744 318

www.randstad.cz


