Personalo įdarbinimo užsienyje centras
M&A WORK

Kompanija RAB „M&A Work“ yra įmonių grupės „M&A
Group“ sudėtyje ir teikia Ukrainos piliečių įdarbinimo
užsienyje paslaugas pirmaujančiose įvairių veiklos
sričių įmonėse, gamyklose ir organizacijose.
Mes dirbame tiesiogiai su darbdaviu ir atliekame
individualų kiekvieno kliento aptarnavimą net po jo
įdarbinimo.
Legalumas ir atvirumas - mūsų pagrindiniai principai.
Be jokių tarpininkų, bendradarbiavimas tik su
tiesioginiais darbdaviais.

Mes esame nusiteikę kurti ilgalaikius ir abipusiai
naudingus santykius grandinėje „darbdavys kandidatas“.

Jeigu jūs esate darbdavys ir
norite būti tikras, kad
darbuotojai turi reikiamą
darbui patirtį, asmenines
savybes ir greitai rodo
rezultatą

„M&A Work“ yra savo
klientų interesų
garantas nuo darbo
pradžios iki darbo
sutarties termino
pabaigos.

Jei esate pareiškėjas
ir jums reikalingas
tikrumas dėl darbo
apmokėjimo ir visų
darbdavio
įsipareigojimų
įvykdymas

Pagrindiniai mūsų darbo etapai:
• Greita ir aukštos kokybės specialistų paieška ir atranka;
• Psichologinis ir fizinis kandidato įvertinimas, nuodugnas atitikties
darbdavio reikalavimams patikrinimas ir analizė;
• Išsamios informacijos apie darbo sąlygas teikimas kandidatui;
• Kandidato į laisvą darbo vietą asmens bylos formavimas;
• Pokalbio dėl darbo tarp darbdavio ir kandidato organizavimas;
• Viso dokumentų paketo išvykimui į darbą parengimas;
• Informacinė parama ir kliento aptarnavimas po įsidarbinimo kitos šalies
teritorijoje.

Kandidatas į laisvą darbo vietą atlieka visą eilę procedūrų,
reikalingų atitikties darbdavio reikalavimams nustatymui:
Anketos, pateikiant informaciją apie savo asmenines ir profesines
savybes ir motyvaciją dirbti, užpildymas;

„M&A Work“ specialistai atlieka išsamų informacijos apie
kandidatą tikrinimą ir jo verslo bei moralinių savybių, jo
prisitaikymo būsimame kolektyve laipsnio analizę;

Keleto psichologinių emocinių išbandymų, kuriuos parengė mūsų
kompanija, atlikimas.. Bandymų rezultatai įgalina tiksliau nustatyti
kandidato psichologinius ypatingumus, jo temperamentą ir
charakterį. Testavimą sėkmingai patvirtino praktika, ir jis turi
nežymią paklaidą;

„M&A Work“ kandidato tyrimo proceso metu formuoja jo asmens
bylą. Joje yra visa informacija apie darbuotoją, išsamus gyvenimo
aprašymas ir mūsų rekomendacijos. Asmens bylą gauna
darbdavys ir gali ją naudoti savo nuožiūra;

Atitikties darbdavio reikalavimams atveju, „M&A Work“
organizuoja pokalbio dėl darbo pravedimą. Pokalbio data ir laikas
iš anksto suderinami ir paskiriami patogiu kandidatui ir darbdaviui
laiku;

Pokalbio rezultatas yra galutinis sprendimas įdarbinti kandidatą.

Visa įdarbinimo proceso teisinė parama vyksta pagal
Ukrainos galiojančius įstatymus ir darbdavio šalies
įstatymus. Ši procedūra leidžia „M&A Work“
kompanijai užtikrinti visus abiejų pusių darbo
sutarties reikalavimus. Kandidatų paieškos, vertinimo
ir atrankos metodai parengti asmeninių bandymų ir
klaidų keliu. Iki šiol „M&A Work“ kompanijos
specialistai naudoja tiesioginę paiešką, paiešką
regionuose, verbavimą ir masinę personalo atranką
bet kokiems darbdavių reikalavimams. Suformuota ir
kiekvieną dieną didėja kandidatų CV duomenų bazė
įvairiose veiklos srityse.

„M&A Work“ kompanijos klientams teikiama išsami
informacija apie darbdavius.
Kilus ginčams ar konfliktinėms situacijoms tarp šalių „M&A Work“ aktyviai
dalyvauja jų sureguliavime. Dažna priežastis yra nepakankamas kandidato
informuotumas apie darbo ir apmokėjimo sąlygas. Norėdami to išvengti,
būsimiems darbuotojams pateikiame šią išsamią informaciją:
•
•
•
•
•
•

Įvažiavimo ir išvažiavimo iš šalies
taisyklės;
Darbo sąlygos ir darbo užmokestis;
Premijų priskaičiavimo ir išskaitų iš
darbo užmokesčio sistema;
Darbo režimas ir grafikas;
Gyvenimo vieta ir sąlygos;
Ukrainos konsulato buveinė ir
kontaktai.

„M&A Work“ kompanija teikia individualią pagalbą kiekvienam klientui
nuo įsidarbinimo momento pradžios ir iki darbo sutarties nutraukimo.

Mūsų darbuotojai nuolat palaiko ryšius su kliento
artimiaisiais Ukrainoje.

Kompanijos paslaugų apmokėjimas.
Įdarbinimo paslaugų kaina gali keistis priklausomai nuo laisvos darbo vietos ir darbo vizos
įforminimo sąlygų.
„M&A Work“ kompanijos paslaugas klientas darbuotojas apmoka po Darbo sutarties
pasirašymo ir kandidato faktinio atvykimo į darbo vietą.
Visa įdarbinimo procedūra ir paslaugų apmokėjimas vyksta pagal mūsų parengtą
scenarijų sutinkamai su visais Ukrainos darbo ir mokesčių įstatymų reikalavimais. Kai
kuriems kandidatams nepatinka mūsų kompanijos politika, tačiau sumažindami potencialių
darbuotojų skaičių, mes didiname jų kokybę.
Mes esame įsitikinę, kad mūsų darbuotojai motyvuoti ir rimtai nusiteikę į darbą.

Legalumas, atvirumas, visų darbo sutarties sąlygų abiejų šalių
įvykdymas - tai pagrindinės mūsų verslo tezės.
Mums bus malonu bendradarbiauti su Jumis.
Pagarbiai, „M&A Work“ kompanijos kolektyvas.

Contacts:
Ukraina, 01054, m.Kijevas, Pavlivska g. 17,
+380674698064
http://ma-work.com.ua
E-mail: company@ma-work.com.ua
Skype: company@ma-work.com.ua

