
Centrum zatrudnienia za granicą

M&A WORK



«M&A Work» Sp. z o.o. jest częścią grupy kompanii 
«M&A Group» i świadczy usługi w zakresie 
zatrudniania obywateli Ukrainy za granicą w dużych 
przedsiębiorstwach, zakładach i organizacjach z 
różnych sfer działalności.

Współpracujemy bezpośrednio z pracodawcą i 
zapewniamy indywidualne prowadzenie sprawy 
każdego klienta nawet po jego zatrudnieniu.

Naszą podstawową zasadą jest legalność i otwartość. 
Brak jakichkolwiek pośredników, współpraca wyłącznie 
z bezpośrednimi pracodawcami

Dążymy do budowania długoterminowych i wzajemnie 
korzystnych relacji w łańcuchu "Pracodawca -
Kandydat“



Jeśli jesteś pracodawcą i 
chcesz mieć pewność, że 

personel posiada 
niezbędne do wykonywania 
pracy doświadczenie, cechy 

osobiste i maksymalnie 
szybko pokazuje wynik

Jeśli szukasz pracy i 
chcesz mieć pewność 
co do wynagrodzenia i 
wykonania wszystkich 

zobowiązań przez 
pracodawcę

«M&A Work» 
występuje gwarantem 

interesów swoich 
klientów od początku 

współpracy i do 
momentu 

zakończenia umowy o 
pracę



Główne etapy naszej pracy:

• Szybki i wysokiej jakości dobór specjalistów;
• Psychologiczna i fizyczna ocena kandydata, kontrola i analiza 

zgodności z wymaganiami pracodawcy;

• Przedstawienie pełnej informacji dotyczącej warunków podejmowanej 

pracy;

• Sporządzenie akt osobowych kandydata na proponowane stanowisko;

• Organizacja rozmowy kwalifikacyjnej;

• Przygotowanie pełnego pakietu dokumentów dla wyjazdu do pracy;

• Wsparcie informacyjne i pomóc od momentu zatrudnienia na terytorium 

innego państwa.



Kandydat na stanowisko przechodzi szereg procedur niezbędnych 

do określenia zgodności do wymagań pracodawcy:

Wypełnienie formularza z informacjami na temat cech osobistych, 
zawodowych i motywacji do pracy;

Specjaliści «M&A Work» przeprowadzają dokładną weryfikacją 
informacji o kandydacie i analizę jego wartości organizacyjnych i 
moralnych oraz stopień adaptacji w zespole w przyszłości;

Wykonanie kilku opracowanych przez naszą kompanię psycho-
emocjonalnych testów. Wyniki których pomogą dokładniej 
określić psychologiczne cechy kandydata, jego charakter i 
temperament. Testowanie z powodzeniem sprawdza się w 
praktyce i posiada znikomą rozbieżność;



«M&A Work» w trakcie rekrutacji kandydata tworzy jego akta 
osobowe, które zawierają kompletne informacje na temat 
pracownika, szczegółowy życiorys oraz nasze zalecenia. Akta 
osobowe dostaje pracodawca i może wykorzystać według 
własnego uznania;  

W razie zgodności z wymaganiami pracodawcy, "M&A Work» 
organizuje rozmowę kwalifikacyjną. Data i godzina rozmowy 
zostanie uzgodniona i odbędzie się w dogodnym czasie dla 
kandydata i pracodawcy;

Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej będzie ostateczna decyzja o 
zatrudnieniu pracownika.



Pełna obsługa prawna procesu zatrudnienia odbywa 

się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 

Ukrainy oraz ustawodawstwem kraju pracodawcy. 

Procedura ta pozwala kompanii «M&A Work» 

zagwarantować spełnienie wszystkich wymagań 

umowy o pracę po obu stronach. Sposoby 

poszukiwania, oceny i selekcji kandydatów zostały 

opracowane metodą osobistych prób i błędów. W 

chwili obecnej specjaliści kompanii "M&A Work» 

stosują metodę poszukiwania bezpośredniego, 

poszukiwania w regionach, a także masowej 

rekrutacji personelu dla dopasowania wszelkim 

wymaganiom pracodawcy. Została stworzona i 

zwiększa się każdego dnia baza CV kandydatów w 

różnych dziedzinach działalności.



Klient kompanii "M&A Work» dostaje pełną informację na 

temat pracodawcy.

W sytuacjach sporów lub konfliktów stron kompania «M&A Work» aktywnie 

uczestniczy w ich rozwiązaniu. Często przyczyną jest niewystarczająca wiedza 

na temat warunków pracy kandydata i wynagrodzenia. Aby tego uniknąć, 

przyszłym pracownikom przedstawiamy maksymalnie pełną informacje odnośnie:

• Zasad wjazdu i wyjazdu z kraju;

• Warunków pracy i wysokości 

wynagrodzenia;

• Systemu naliczania premii i 

potrąceń z wynagrodzenia;

• Trybu i harmonogramu pracy;

• Miejsca i warunków 

zakwaterowania;

• Lokalizacji i kontaktów konsularnych 

Ukrainy



Kompania «M&A Work» indywidualne wspiera każdego klienta od 

początku procesu rekrutacji i do momentu zakończenia umowy o 

pracę.

Nasi pracownicy będą w stałym kontakcie z rodziną 

pracownika na Ukrainie.



Opłata usług kompanii.

Kompania "M&A Work» świadczy usługi w zakresie zatrudnienia i pobiera opłaty od 

klienta-pracownika po podpisaniu umowy. Niektórzy kandydaci nie zgadzają się z 

warunkami opłaty naszych usług, wskutek czego, zmniejszając liczbę potencjalnych 

pracowników, my poprawiamy ich jakość.

Mamy pewność, że nasi pracownicy są zmotywowani i poważnie nastawieni na 

odpracowanie wpłaconych pieniędzy.



Legalność, przejrzystość, przestrzeganie wszystkich warunków 
umowy o pracę po obu stronach - to główne tezy naszej działalności.

17 Pavlyvska Street, Kiev

01054, Ukraine

+380674698064

http://ma-work.com.ua

E-mail: company@ma-work.com.ua

Skype: company@ma-work.com.ua

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem, personel kompanii «M&A Work».


