A humánerőforrás a mi szakterületünk.

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS
Mi a munkaerő-kölcsönzés?
A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a
foglalkoztató (kölcsönvevő) helyett a munkaerő-kölcsönző cég (kölcsönbeadó) köt munkaszerződést
a munkavállalóval és végzi a munkaadói adminisztratív teendőket pl.: ki-beléptetés, hatósági
bejelentések, bérﬁzetés. A munkaerő-kölcsönzés során a munkaviszony létrejöttével és megszűnésével
kapcsolatos jogokat tehát a munkaerő-kölcsönző cég gyakorolja , a munkavégzéssel kapcsolatos
jogokat pedig a kölcsönbe vevő céggel
megosztottan gyakorolják ( pl.: munkaidő, beosztás,
munkavégzés menete, ellenőrzés).
Milyen esetekben lehet szüksége munkaerő-kölcsönzésre?
•Termelésingadozás okozta létszámigény biztosítására
•Határozott időtartamú feladatok, új projektek ellátására
•Átcsoportosítható munkaerő hiányának pótlására
•Munkavállalók betegsége, tartós szabadsága és GYES esetén
•Szezonális ingadozás megoldása érdekében (pl. akciók időtartama alatt, havi zárások idején)
•Speciális ismeretek szükségessége esetén, melyekkel kollegái nem rendelkeznek
•Költségmegtakarítás, költség átcsoportosításkor
•Amennyiben nincs megfelelő adminisztratív kapacitás új dolgozók felvételére, szerződéskötésre,
bérszámfejtésre
•Ha létszámstop miatt nem tud új embereket alkalmazni
•Bármilyen váratlanul felmerülő munkaerőigény kezelésére
Milyen előnyökkel jár a munkaerő-kölcsönzés cége számára?
•Ellátjuk Ön helyett a munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi adminisztrációs
teendőit (munkaszerződések elkészítése, munkaügyi ügyintézés, bérszámfejtés stb.)
•Költséghatékony. A hirdetéshez, toborzáshoz, kiválasztáshoz és munkaerő felvételhez kapcsolódó
kiadások megtakaríthatók.
•A munkavállaló munkaviszonyát könnyen és egyszerűen megszüntetheti, vagy munkaerőpótlást is kérhet
akár azonnal.
•A munkaerő-kölcsönzés időtartama és konstrukciója rugalmasan igazodik az Ön és cége igényeihez.
•Sokkal gyorsabban tud reagálni a piaci változásokra.
•Cége új emberek felvétele nélkül képes elvégezni a szükséges feladatokat határidőre (szezonális akciók
vagy más időszakos esetekben).
•Utaztatás megoldása és szállásszervezés
•Üzemorvosi vizsgálat lebonyolítása, táppénz ﬁzetés.
•Szerződés szerinti egyéb juttatások biztosítása (bérlet, étkezési jegy)
•A potenciális jelöltet cégünk keresi meg (szakmai gyakorlattal rendelkező vagy akár pályakezdő
munkaerő biztosítása)
•Meghatározott idő eltelte után lehetőség van a kölcsönzött munkavállalók saját állományban történő
továbbfoglalkoztatására.
•A munkaerő-kölcsönzés díja költségként elszámolható, nem növeli a bérköltséget.

Munkaerő-kölcsönzés menete:
1. Igényfelmérés
Megrendelői elvárások feltérképezése. A munkakört betöltővel szemben támasztott követelmények,
kompetenciák egyeztetése.
2. Toborzás folyamata
Adatbázisszűrés
Az ideális jelöltek kiválasztása saját adatbázisunkból.
Toborzás hirdetés útján
Álláshirdetések megtervezése, elhelyezése a megfelelő médiában Ügyfelünkkel történt előzetes egyeztetést
követően. Az adott pozíció jellegétől, szintjétől függően a következő módszereket használjuk a megfelelő
jelöltek felkutatására:
•Hirdetés nyomtatott sajtóban
•Hirdetés online portálokon
•Hirdetés televízióban
•Direkt keresés - a keresett pozícióval megegyező vagy hasonló pozícióban lévő személy közvetlen
megkeresése (levadászása). A módszer előnye, hogy az éppen nem aktív munkakeresők is elérhetők.
A módszert hiányszakmák és nehezen betölthető munkakörök esetén alkalmazzuk.

3. Kiválasztás folyamata
•Az adatbázisunkból kiválasztott és a hirdetésre jelentkező jelöltek önéletrajzainak és motivációs
leveleinek átnézése, elemzése.
•Telefonos előszűrés alkalmával a jelöltek tovább szelektálása.
•Személyes interjú megbeszélése, lebonyolítása a legalkalmasabb jelöltekkel. Rövid összegzés
készítése az interjúkról, jelöltlista összeállítása a megrendelő számára.
•Tesztelések megszervezése, lebonyolítása a megbízó kérésére.
•Pályázóbemutatás. A leginkább megfelelő jelöltek pályázati anyagának továbbküldése a megrendelő
részére, igény szerint az ügyfél-jelölt interjúk megszervezése a megrendelő közreműködésével.
•Megállapodás a kiválasztott jelölttel/jelöltekkel.
4. Munkaügyi adminisztráció, bejelentés
Cégünk a kiválasztott munkavállalót állományba veszi, valamint elvégzi az összes adminisztrációs feladatot.
Megköti a munkaszerződést, bejelenti a munkavállalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ezen felül
gondoskodik a szállás- és utaztatás megszervezéséről.
5. Munkakezdés, munkavégzés a megbízó irányításával
Munkavégzés a megrendelő cégnél. A megbízó által meghatározott munkaköri feladatok ellátása
meghatározott munkaidőben, beosztásban.
6. Bérszámfejtés és havi elszámolás a megbízó felé
A kölcsönzött munkavállaló számára elkészítjük a bérszámfejtést, átutaljuk a bérét és a hozzá kapcsolódó
járulékokat, gondoskodunk a béren kívüli juttatásokról, nyilvántartást vezetünk a szabadságokról.
A bérszámfejtés cége által leigazolt havi teljesítés alapján folyik, ami egyben elszámolásunk alapja is.

A Go-Human Kft. komplex és minőségi szolgáltatást nyújt
a munkaerő-kölcsönzés területén.

Célunk, hogy partnereink részére gyors és költséghatékony megoldást kínáljunk humán erőforrással
kapcsolatos feladataik ellátásra, piaci ismereteinket és tapasztalatainkat kamatoztatva megtaláljuk
számukra a legmegfelelőbb szakembereket, akik tudásuk legjavát adva hozzájárulnak cégük sikeréhez,
növelik versenyképességüket.
Nagy létszámú munkavállalói adatbázisunknak és szakértelmünknek köszönhetően valamennyi
foglalkoztatási területen tudunk rövid időn belül tapasztalt munkaerőt kölcsönözni, legyen szó akár
szellemi, akár ﬁzikai munkakörökről.
Segítségünkkel egyszerűen biztosíthatja cége munkaerőigényét, függetlenül a kölcsönözni kívánt dolgozói
létszámtól, valamint attól, hogy rövid vagy hosszú távon szeretne új munkaerőt bevonni cége működésébe.

Cégünk rendelkezik a munkaerő-kölcsönzéshez szükséges engedélyekkel, a rá vonatkozó törvényi
előírásoknak teljes mértékben eleget tesz.
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