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KÜLDETÉSÜNK
Társaságunkat 2016-ban alapítottuk azzal a céllal,

hogy elsősorban magyarországi termelővállatoknak

fizikai munkaerő kölcsönzési szolgáltatásokat

nyújtsunk.

Hiszünk abban, hogy az egyetlen igazi lehetőség,

hogy megkülönböztessük magunkat a

konkurenciáról az abban rejlik, hogy mit gondolnak

a szolgáltatásunkról az ügyfeleink és mit gondolnak

rólunk a munkatársaink.

Küldetésünk, hogy ügyfeleink számára olyan

hatékony munkaerő-megoldást valamint

szolgáltatást nyújtsunk, amelyek segítségével

ügyfeleink kitűzött céljaikat elérhetik.



MIÉRT A HUMÁN PARTNER KFT?

Alapos helyismeret

Segítünk megtalálni a 

legmegfelelőbb 

munkavállalókat akár egy 

szűkebben megadott lokalitás 

szerint is. Gyors és hatékony 

toborzás.

Kreatív toborzás

Kreatív hirdetési megoldásaink 

segítségével könnyen eljutunk 

azon munkavállalókhoz, akiket 

épp Ön is keres. Ne bízza a 

véletlenre, lépjen kapcsolatba 

az csapatunkkal.

Előszűrés

A partner által definiált 

elvárások alapján szűkítjük a 

jelöltek körét, és csak a 

feltételeknek megfelelő 

pályázók önéletrajzát 

továbbítjuk részükre.

Célzott keresés

Megkeressük, megszűrjük, 

megszerezzük! Szeretné ha az 

Ön cégénél is a legjobb 

munkatársak dolgoznának? 

Önnél a lehetőség... Nálunk a 

megoldás...

Megbízhatóság

Minden partnerünk egyforma 

bánásmódban részesül, legyen 

szó bármilyen típusú 

toborzásról. Nálunk a 

megbízhatóság elsődleges 

szempont.

Gyors ügyintézés

Az ügyintézés folyamatát 

igyekszünk a minimális 

időtartamra csökkenteni, 

így munkavállalóink akár pár 

napon belül munkába 

állíthatók.



TOVÁBBI ELŐNYEINK

a létszám-

szükségletet rugalmasan, 

időben tudjuk 

a felmerülő igényekhez

igazítani a történelmi 

Magyarország területéről,

munkaerőigény változást, a 

szükséges leépítéseket, és a 

fluktuációt munkaerő 

szempontjából ideálisan 

kezeli,

a vállalati HR 

tevékenység toborzási 

feladatait tehermentesíti, 

vagy teljesen átvállalja,

szabadságolás, 

létszámstop esetén kiváló 

megoldás a kölcsönzés,

az alkalmazás 

adminisztratív költségei a 

Kölcsönbeadót terhelik,

a munkaerő-

kölcsönzési szolgáltatást 

igénybe vevő kölcsönvevőt 

nem terheli bér- és 

járulékfizetési és bevallási 

kötelezettség,

a munkaerő-

kölcsönzés időtartama és 

konstrukciója rugalmasan 

igazodik 

az Ön, és cége igényeihez,



IPARÁGI JELENLÉTÜNK
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1. Érdeklődés 

esetén 

igényfelmérés 

az elvárásokról, 

feltételekről

3. Ajánlatadás után 

keretszerződés 

megkötése, mely 

tartalmazza a munkaerő-

kölcsönzés  feltételeit

4. Keresés indítása a 

megadott paraméterek 

alapján

2. Személyes 

találkozó, részletek 

megbeszélése

5. Jelöltek 

interjúztatása, 

teszt írás

6. Ezek sikeres teljesítése 

után a jelöltek bemutatása 

a partnerünknek

7. rendszeres 

kapcsolattartása a 

munkavállalókkal 

és partnerünkkel.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FOLYAMAT AZ ÜGYFELEINKKEL



Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról és 
harmadik országokból választanak bennünket

Ügyfeleinket 7 fő főállású munkatársunk segíti a megfelelő 
munkatárs megtalálásában.

Jelenleg közel 100 kölcsönzött munkatársunk van.

Minőségi szállásokat biztosítunk munkatársainknak.

MUNKAVÁLLALÓINK



MUNKATÁRSAINK MONDJÁK RÓLUNK

„

„



ÜGYFELEINK MONDJÁK RÓLUNK



REFERENCIÁINK



EGYÉB HR TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEINK

o HR audit (IATF 1694, ISO9001, LEAN szerint)

o HR (folyamat)fejlesztés – LEAN szemlélet szerint

o LEAN képzés

• A hatékonysági mutatók emelkedése (10%-25 %)

• Jobb területkihasználtság, felszabaduló iroda terület, illetve elektronikus tárhely (10%-50%)

• Átfutási idők csökkenése (10%-60%)

• Értéket nem teremtő tevékenységek elhagyásával és egyszerűsítésével (20%-60%)

• „Elsőre nem jó” tevékenységek csökkenése (10%-30%)

• A folyamathibák mennyiségének csökkenése (80%-95 %)

• Az ügyfélelégedettség javulása (20%-40%)

• Új kollégák betanulási idejének javulása (30%-75 %)



www.humanpartnerkft.hu

Iroda: 2840 Oroszlány,

Rákóczi Ferenc út 1358/13 hrsz.

+36 34 597-843
+36 70 423-2226

facebook.com/humanpartnerkft

Kramarics Róbert Altsach Zsolt

Tulajdonos, ügyvezető igazgató Tulajdonos, irodai szakmai irányító

+36 20/292-6069, Fax:+36 34/597-843 +36 20/852-1930

kramarics.robert@humanpartnerkft.com altsach.zsolt@humanpartnerkft.com


