Váš partner
v oblasti lidských
zdrojů

Adecco
ve světě
Adecco je největší personální
společností na světě.
Vznikla spojením dvou
renomovaných společností
ADIA a ECCO v r. 1996.

60
zemí

Adecco
v České republice
Na českém trhu působíme od roku 1992.

5 100
poboček

V 15. pobočkách pracuje více
než 110 zaměstnanců.
Na trhu v České republice působíme již od roku 1992.
V současné době máme 15 poboček a On-Site

Denně pomáháme najít práci 850 000 lidem.
Díky naší síti poboček a spolupráci všech našich kolegů na celém světě obsadíme každý
rok 33 000 permanentních pracovních pozic

32 000
interních
zaměstnanců

pracovišť u našich klientů po celém území České
republiky. Přítomnost v jednotlivých regionech nám
umožňuje detailně poznat lokální specifika trhu práce.
Při poskytování svých služeb spojujeme zájmy obou

a denně obsloužíme 100 000 našich klientů.

denně
obsloužených
klientů

telů. Řešíme potřeby svých klientů v oblasti řízení lidských zdrojů a zároveň dáváme uchazečům
a agenturním zaměstnancům šanci profesního i mimoprofesního rozvoje.
Denně přidělíme více než 4 000 agenturních zaměstnanců a ročně obsadíme více než 400 pozic.

850 000
jů. Adecco disponuje zejména jedinečnou nabídkou
flexibilních pracovních sil, zdrojů personálního pora-

zaměstnanců

150

denně
obsloužených
klientů

4 000

denně přidělených
agenturních
zaměstanců

skupin svých zákazníků – uchazečů i zaměstnava-

100 000

Poskytujeme ucelená řešení v oblasti lidských zdro-

110

denně
umístěnných
agenturních
zaměstanců

400

umístěných
profesionálů
ročně

120 000
kandidátů
v databázi

denství a mezinárodního know-how.
Jako světový lídr nabízí společnost Adecco celou
škálu řešení v oblasti lidských zdrojů. Tato řešení
jsou vždy „šitá na míru“ tak, aby naplnila požadavky jak našich klientů, tak i kandidátů. Všechny
služby nabízíme na lokální i celosvětové úrovni.
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33 000

permanentních
pracovních pozic
ročně
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Služby Adecco

Try & Hire
Try & Hire je kombinací služeb Permanent placement
a Temporary help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření

Poskytujeme širok rozsah služeb, abychom co nejlépe
reflektovali potřeby svých klientů v různch segmentech
podnikání na území celé České republiky.

trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Agenturní zaměstnanec ADECCO vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho
do kmenového stavu. ADECCO se zavazuje uvolnit agen-

Agenturní zaměstnanci (Temporary help)

Interní zaměstnanci (Permanent placement)

Dočasné přidělení agenturních zaměstnanců je vy-

Vyhledání vhodných kandidátů pro obsazení stá-

užíváno tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní

lých pracovních míst ve Vaší společnosti. Zahrnuje

síly. Může se jednat jak o dlouhodobé projekty, tak

vše od personálního poradenství, oslovení a výběru

o krátkodobou výpomoc v období špiček, dovole-

kandidáta, jeho testování a představení Vaší spo-

ných apod.

lečnosti. Pracujeme s vlastní databází kandidátů
a s inzertními zdroji. Na hledanou pozici Vám pre-

Převzetí kmenových zaměstnanců (Outstaffing)

zentujeme kandidáty, kteří prošli důkladným výbě-

Převezmeme Vaše stávající zaměstnance nebo

rem a splňují Vámi požadovaný profil.

Vámi doporučené kandidáty pod naši agenturu
Přímé vyhledávání (Direct search)

lečnosti. Výhodou pro Vás je neomezené řetězení

Speciální metoda vyhledávání kandidátů pro pozice

pracovních smluv, flexibilita a zároveň kontrola nad

vyššího managementu a úzce specializovanch od-

počtem vašich interních zaměstnanců.

borníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, kter je předem vytipován ze společnosti ve
stejném nebo příbuzném oboru.

přímo u Vás, zajišťující interní spolupráci s HR, provozem a našimi zaměstnanci. Známe prostředí, šea efektivitu jak pracovníků, tak i procesů.

Outstaffing

Temporary
help

On-Site

Adjust
Procesní nástroj zaměřený na celkovou nákladovost
u jednoho nebo více HR procesů (administrativa, nábor,

• Bankovnictví a finance

komunikace, adaptace atp.), aplikovaný v oblasti agenturního zaměstnání, zejména vhodný v prostředí On-Site
řešení. Projektový manažer identifikuje klientovy potřeby
a navrhuje úspory v jednotlivých oblastech.

Je unikátní soubor testovacích nástrojů vyvinutých společnostní Adecco. Slouží k prověření schopností, doved-

• Doprava a logistika
• Gastronomie a pohostinství
• IT a telekomunikace

ností a manuální zručnosti jednotlivých kandidátů nebo
i současných zaměstnanců. Lze ho provádět on-line,

• Prodej a obchod

v písemné formě nebo pomocí kufříkové sady. Dokážeme
kům – jazykové znalosti, počítačové dovednosti a jiné.

• Rychloobrátkové zboží

Assessment centra

• Stavebnictví a reality

Skupinová metoda výběru uchazečů, která je navržena
na míru konkrétní pracovní pozici. Hodnotí dovednosti,
schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon specifiko-

Zpracování personální a mzdové agendy (Payroll)

• Centra sdílených služeb

vané pozice.

Externí zpracování personální a mzdové agendy.
Převezmeme plnou odpovědnost za její profesio-

Outsourcing

nální zpracování v souladu s platnou legislativou

• Výroba

Převzetí kompletní odpovědnosti za ucelenou část aktivit

a ochranou osobních údajů.

zákazníka. Chcete- li se plně koncentrovat na hlavní předPermanent
placement
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• Automobilov průmysl

sestavit testovací sadu přesně na míru Vašim požadav-

Stálá nebo dočasná přítomnost Adecco konzultanta

tříme Váš čas, náklady, řídíme docházku, fluktuaci

turního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.

Xpert

a následně je dočasně přidělíme zpět do Vaší spo-

On-Site řešení

Oblasti
zaměření

Payroll

Direct
search

mět svého podnikání, ponechte obslužné procesy nám.
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Vběr kandidátů
Zdroje kandidátů

Pochopení
potřeb klienta

Specifikace
pozice a požadavků
na kandidáta

Kandidáti k nám přicházejí prostřednictvím široké sítě našich poboček, která nám umožňuje být
nablízku kandidátům i našim klientům. Snažíme se
zaujmout inzercí, náborovými kampaněmi a našimi
webovými stránkami. Využíváme také zdroje z in-

Vyhledávání
kandidátů

Interní databáze
inzertní portály
sociální a profesní sítě
přímé vyhledávání

ternetových databází a inzertních portálů, sociálních
sítí nebo přímého oslovení. Od roku 2013 využíváme
Jobs in Česko, denně aktualizovanou mobilní aplikaci vyvinutou naší společností.

Vběr

Předvýběr
Kandidáti jsou registrováni do naší on-line databáze
ADECCOWEB, kde uchováváme detaily o jejich praxi

Osobní pohovor
s kandidátem
zjištění kvalifikačních
předpokladů a motivace

Doporučení
nejvhodnějšího
kandidáta

Prezentace CV
a podkladů klientovi

DUAL CAREER
Adecco se ve spolupráci s ČOV v rámci programu Dual Career aktivně podílí na poradenství,
a usnadňuje tak špičkovým sportovcům návrat na trh práce po ukončení profesionální kariéry.

NAŠE
PROJEKTY

OFFICIAL PARTNER
Adecco je oficiálním HR partnerem tenisových turnajů Davis Cup a Fed Cup.
WAY TO WORK
Way to Work je globální projekt společnosti Adeco, jehož cílem je pomáhat mladým lidem
při hledání práce. Organizujeme přednášky, semináře, workshopy a každoročně pořádáme
Street Day, kdy vyrážíme do ulic a radíme studentům, jak úspěšně hledat práci. V rámci
Adecco Experience nabízíme stáže v naší společnosti nebo u našich klientů.
WIN 4 YOUTH
Win4Youth – kilometry, které pomáhají. Celosvětová sportovní aktivita společnosti Adecco.
Finančně podporujeme vybrané charitativní organizace z celého světa, které pomáhají
mladým lidem se vzděláním a integrací do pracovního života. Každým dalším kilometrem,
který společně s našimi klienty ujedeme na kole, uplaveme nebo uběhneme, zvyšujeme
finální částku, kterou pomáháme druhým.
GTCI
Od roku 2013 se Adecco aktivně účastní celosvětové studie GTCI (Global Talent
Competitiveness Index), která vyhodnocuje schopnosti jednotlivých zemí rozvíjet, zaujmout
a udržet talenty. GTCI kombinuje akademický výzkum a odbornosti INSEAD (The Business
School for the Word) spolu se singapurským HCLI (Human Capital Leadership Institut)
a obchodními zkušenostmi společnosti Adecco v oblasti řešení lidských zdrojů.
Asociace poskytovatelů personálních služeb

a dovednostech. Následně procházejí osobním pohovorem se zkušeným konzultantem. V každém kroku náborového procesu se ujišťujeme, zda uchazeči
odpovídají Vašim požadavkům.

Zprostředkování
pohovoru s kandidáty

Domluvení pohovoru
u klienta nebo
v prostorách Adecco

Vyhodnocení
Vhodnost kandidáta může být prověřena námi vyvinutým testovacím nástrojem Xpert, který přesně vyhodnotí předpoklady kandidáta pro danou pozici (manuální, jazykové, logické, technické, matematické).

Zpětná
vazba

Zjištění a předání
zpětné vazby klientovi
i kandidátovi

Kvalita
Naše postupy jsou certifikovány dle normy
ISO 14001 a ISO 9001.
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Představení
nabídky vybranému
kandidátovi

JSME
ČLENY

potvrzení
podmínek
nástupu
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Proč
si zvolit
Adecco
Specialisté
Máme lokální i oborovou specializaci
díky pobočkám, zkušeným konzultantům
a sdílenému know-how. Známe trh,
kandidáty a trendy.

Profesionálové
Známe proces recruitmentu, práci
s kandidáty a klienty, dovedeme
poradit a nabídnout řešení.

Zkušení recruiteři
Nespoléháme na inzerci, vyhledáváme
kvalitní kandidáty, kteří nejsou aktivní
na trhu, pracujeme s naší databází
a budujeme si dlouhodobé vztahy
s kandidáty.

Partneři
S klienty komunikujeme otevřeně
a upřímně, poskytujeme zpětnou
vazbu a poradenství jako základ
pro dlouhodobé vztahy.

www.adecco.cz
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PRAHA
Qubix 4, Štětkova 1638/18
140 00 Praha, Nusle
+420 257 311 972
praha@adecco.co
BRNO
Pekárenská 6
602 00 Brno
+420 542 212 957
brno@adecco.com
OSTRAVA
Poděbradova 7
702 00 Ostrava
+420 596 117 718
ostrava@adecco.com
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Na Sadech 13/2017
370 01 České Budějovice
+420 387 203 714
ceske.budejovice@adecco.com
ÚSTÍ nad Labem
Velká Hradební 3385/9
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 547
usti@adecco.com
PLZEŇ
Dřevěná 345/8
301 00 Plzeň
+420 377 221 174
plzen@adecco.com
HRADEC KRÁLOVÉ
Šimkova 1224/2b
500 03 Hradec Králové
+420 495 512 571
hradec.kralove@adecco.com

