
Центр з працевлаштування за кордоном

M&A WORK



Компанія «M&A Work» входить до групи компаній
«M&A Group» и здіснює послуги з 
працевлаштування  українских громадян за 
кордоном на провідних підприємствах, фабриках та
організаціях різних сфер діяльності.

Ми працюємо тільки з прямим роботодавцем і 
проводимо індивідуальне супроводження кожного 
клієнта навіть після його працевлаштування.

Легальність та відкритість – наші основні принципи. 
Відсутність будь-яких посередників, співпраця 
тільки з прямими роботодавцями.

Ми налаштовані на створення довготривалих 
взаємовигідних відносин у ланці «роботодавець-
кандидат». 



Ви роботодавець і хочете 
мати впевненність, що 

Ваш персонал буде 
володіти необхідними 

навичками та досвідом 
для досягнення 

максимального результату 
праці

Ви працівник і Вам 
потрібно мати 

впевненність, що з 
боку роботодавця 
буде виконано всі 

забов`язання що до 
оплати праці та 

решти умов договору

«M&A Work»  
виступає гарантом 

дотримання 
інтересів своїх 

клієнтів з початку 
роботи до закінчення 
строків договору про 

працю



Основні етапи нашої роботи:

• Швидкій, якісний пошук та відбір фахівців;

• Психологічна та фізична оцінка стану кандидата, ретельна 

перевірка та аналіз відповідності зазначених критеріїв 

роботодавця;

• Надання кандидату повної інформації щодо умов майбутньої 

роботи;

• Формування особистої справи кандидата на вакансію;

• Організація проведення співбесіди роботодавця та кандидата;

• Формування повного пакету документів для виїзду на роботу;

• Інформаційна підтримка та супроводження клієнта після 

працевлаштування на території іншої держави.



Кандидат на вакансію проходить ряд процедур необхідних для 

виявлення відповідності вимогам роботодавця:

Заповнення анкети з наданням інформації про свої особисті і 
професійні якості та мотивацію до роботи;

Фахівцями «M&A Work» проводиться ретельна перевірка 
інформації про кандидата і аналіз його ділових і моральних 
якостей, ступінь його адаптивності в майбутньому колективі;

Проходження ряду психоемоційних тестів, розроблених 
нашою компанією. Результати тестів дозволяють більш точно 
виявити психологічні особливості кандидата, його 
темперамент і характер. Тестування успішно 
зарекомендувало себе на практиці і має незначну похибку;



«M&A Work» в процесі вивчення кандидата формує його 
особисту справу. У ній міститься повна інформація про 
працівника, детальна автобіографія і наші рекомендації. 
Особисту справу отримує роботодавець і може ії 
використовувати на свій розсуд;  

У разі відповідності вимогам роботодавця, «M&A Work» 
організовує проведення співбесіди. Дата і час співбесіди 
попередньо узгоджуються і призначаються в зручний для 
кандидата і роботодавця час;

Результатом співбесіди є остаточне рішення стосовно 
працевлаштування кандидата.



Повний юридичний супровід процесу 

працевлаштування проходить відповідно норм 

чинного законодавства України та законодавства 

країни роботодавця. Дана процедура дозволяє 

компанії «M&A Work» гарантувати виконання всіх 

вимог трудового контракту з обоїх боків. Методи 

пошуку, оцінки та відбору кандидатів розроблені 

шляхом особистих спроб та помилок. На 

сьогоднішній день фахівці компанії «M&A Work» 

використовують прямий пошук, пошук в регіонах, 

рекрутинг і масовий підбір персоналу для будь-

яких вимог роботодавця. Сформована і кожен 

день збільшується база даних резюме кандидатів 

в різноманітних сферах діяльності.



Клієнтам компанії «M&A Work» надається повна 

інформація про роботодавців.

При виникненні суперечок або конфліктних ситуацій між сторонами «M&A 

Work» бере активну участь для їх врегулювання. Часто причиною є 

недостатня поінформованість кандидата про умови роботи та оплати. Для 

уникнення цього, ми максимально надаємо майбутнім працівникам наступну 

інформацію:

• Правила в'їзду та виїзду з країни;

• Умови роботи і розмір заробітної 

плати;

• Систему нарахування бонусів і 

утримань із заробітної плати;

• Режим та розпорядок работи;

• Місце та умови проживання;

• Місцезнаходження та контакти 

посольства України.



Компанія «M&A Work» проводить індивідуальний супровід кожного 

свого клієнта з початку моменту оформлення на роботу та до 

закінчення строків трудового договору.

Співробітники нашої компанії знаходяться в 

постійному контакті з родичами клієнта на 

Україні.



Оплата послуг компанії.

Компанія «M&A Work» надає послуги в працевлаштуванні і відповідно стягує плату з

клієнта-працівника тільки після підписання договору про працю. Деяким кандидатам

не підходять дані умови і багато хто не проходить через систему перевірок, але

зменшуючи кількість потенційних працівників, ми підвищуємо якість.

Ми отримуємо впевненість в тому, що ваш персонал буде мотивований і серйозно

налаштований на роботу.



Легальність, відкритість, дотримання всіх умов договору про 
працю з обох боків - ось основні тези нашого бізнесу.

Контакти:

01054, Київ 

ул. Павлівська 17

+380674698064

http://ma-work.com.ua

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

Skype: company@ma-work.com.ua

Будемо раді співпрацювати з Вами.

З повагою, колектив компанії «M&A Work».


