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MŰKÖDTETÉSE! 

 

Munkaerő-kölcsönzés üzletágunkon belül vállaljuk, hogy az arra 

kialakított adatbázisunkból megszólítjuk a megfelelő munkavállalókat, 

akiket Ön foglalkoztatni szeretne, majd felvesszük őket saját 

állományba, és a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó összes adminisztratív 

és pénzügyi feladatot ellátjuk a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Vagyis teljes körűen elvégezzük a bérszámfejtési és TB ügyintézői 

feladatokat, a munkaügyi adminisztrációs és munkajogi feladatok 

teljesítését, a munkavállaló bérének, valamint a bérrel kapcsolatos adó 

és járulék megfizetését, melyről bármikor igazolást adunk.  

Szolgáltatásunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik magasan képzett 

munkavállalókat keresnek rövid időre (pl. átszervezésre, 

válságkezelésre, akár egy projektre), vagy egyéb szellemi, 

adminisztratív jellegű munkakörökbe határozott vagy határozatlan 

időre, és mindehhez egy megbízható munkaerő-kölcsönző céget 

szeretnének igénybe venni.  

Számtalan alkalommal bizonyítottuk már, hogy a munkaerő-kölcsönzés 

szolgáltatásunk során Ügyfeleink a megbízható, gyors, rugalmas, s az 

adott cégre szabott munkafolyamatainknak köszönhetően a legrövidebb 

idő alatt a megfelelő jelölteket találták meg és az együttműködésünk 

további szakaszában is a legmagasabb szintű szolgáltatásban 

részesültek. 

 



    

 

SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE 

KIKET KERESÜNK ÖNNEK? 

• a megfelelő munkavállalót, akit Ön foglalkoztatni szeretne 

 

MILYEN FORRÁSOKBÓL KERESÜNK AZ ÖN SZÁMÁRA?  

• a minőségi külső és belső adatbázisok, valamint a leglátogatottabb álláshirdetési oldalak használatával, több százezer önéletrajzból 

• a 15 éves múltra visszatekintő, folyamatosan gondozott, kiemelkedően jó, számos iparágra kiterjedő kapcsolatrendszerünket felhasználva  

• a közösségi média és blogok szakszerű használatával és speciális LinkedIn csomag igénybe vételével 

 

MILYEN ESZKÖZÖKKEL? 

• személyes konzultáció alapján, hogy meghatározzuk az Ön pontos igényeit és biztosítsuk a megfelelő tanácsadást 

• régóta használt, kifinomult, szofisztikált, személyre szabott, egyedülálló CRM rendszerünkkel – mely bizonyítottan biztosítja, hogy 

versenytársainál gyorsabban találja meg az Ön számára ideális jelöltet 

• a megfelelő interjútechnikák segítségével, melyek alkalmazásával tapasztalt tanácsadóink mind személyiség, mind szakmai tekintetben 

felmérik a jelentkezőket és kiválasztják a pozícióra leginkább alkalmas jelölteket 

 

MI GARANTÁLJA AZ ÖN SZÁMÁRA A PROJEKT SIKERESSÉGÉT? 

• levesszük válláról a munkaerő-keresés és kiválasztás gondját 

• a lehető legrövidebb időn belül biztosítjuk az Ön igényeinek megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező dolgozót 

• a kiválasztott személlyel, illetve a Megbízó által megkeresett munkatársakkal a kért időtartamra munkaszerződést kötünk 

• vállaljuk a munkaügyi adminisztrációs és munkajogi feladatok teljesítését, a munkavállaló bérének, valamint a bérrel kapcsolatos adó és 

járulék megfizetését, melyről bármikor igazolást adunk 

• a teljesítésekről havonta összesítést készítünk az Ön által igényelt formában és tartalommal, melynek segítségével nyomon követheti a 

folyamatot, ellenőrizheti a minőséget 

• olyan dedikált kapcsolattartóval dolgozva, aki átlátja és megérti cége felépítését, szervezeti kultúráját, igényeit 

 



         

 

 

 

„Együttműködésünk során a Focus Consulting Kft.-t felkészült, alapos és feladatait magas színvonalon teljesítő 

partnerként ismertük meg. Munkánk során teljes körű és a valódi probléma megoldására irányuló javaslataikkal 

nagyban elősegítik a munkaerő-kölcsönzés adminisztrációjának zökkenőmentes, határidőre történő elvégzését.” 

 

Dr. Csesznák Orsolya, Danube HRIS & HU Recruitment Manager, Bunge Zrt. 

 

 

„Társaságunk 2009 óta kölcsönöz munkatársakat a Focustól recepciós és adminisztrációs munkakörökre. 

Számunkra fontos, hogy a kiválasztás már az első pillanattól fogva a mi igényeink és elvárásaink szerint 

történjen és munkatársaink csak az utolsó mozzanatokba folyjanak bele, és ezt a Focus Consultingtól teljes 

mértékben megkapjuk. Az általuk kiválasztott illetve kölcsönzött munkatársak mindig gyorsan, és könnyen 

tudtak beilleszkedni a szervezetbe, a velük szemben felállított követelményeknek megfeleltek. A szakmai 

felkészültségen kívül a gyorsaság, rugalmasság, ügyfél orientáltság is fontos a számunkra, társaságunk ezért 

dolgozik együtt immár 4 éve a Focus Consultinggal.” 

 

Pusztai Zsolt, Senior Associate, Colliers International 

 

REFERENCIÁINK 
 

Ügyfeleink bizalma a legnagyobb elismerés számunkra. Büszkék vagyunk arra, hogy elégedett Ügyfeleink írásban is 

megosztották velünk a közös munkáról alkotott véleményüket, melyből az alábbiakban olvashatnak ízelítőt. 
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