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ARWA Personaldienstleistungen

Založení společnos� : 1980 v Mainzu

Obchodní obory: zprostředkování zaměstnanců-On-Site Management - Outsourcing - dočasné poskytnu�  
personálu

ARWA Personaldienstleistungen vlastní neomezené povolení k přenechání zaměstnanců, stejně jako ke 
zprostředkování personálu

Cer� fi kace: ARWA Personaldienstleistungen je cer� fi kována dle  DIN EN ISO 9001:2015 pro oblast přenechání 
zaměstnanců, zprostředkování zaměstnanců, On-Site / Inhouse Management a oprávněná ins� tuce podle zá-
kona o podpoře zaměstnanos� 

Aktuální počet poboček po celém Německu: 84

Zastoupení v ČR:
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.
Jiráskovo náměs�  159/10
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Telefon: +420 720 986 676
E-Mail: ostrava@arwa.cz

ARWA Personaldienstleistung nabízí již 40 let individuální službu v oblas�  zprostředkování a přenechání 
kvalifi kovaného personálu z různých oborů:

obchodní

průmyslové

zdravotnické a pečovatelské

logis� cké

stavebnictví

technické

elektrikářské

gastronomický

Zkrátka dobrý personál.

instalatérství



Přenechání zaměstnanců

Sezónní práce, sezónní špičky či doba dovolených, jsou častými důvody ke zvýšené potřebě personálu. ARWA 
Personaldienstleistungen přináší individuální personální řešení svým kvalifi kovaným personálem z různých 
odvětví.

Nabízíme:
Dočasné poskytnu�  kvalifi kovaného personálu

Vybavení pracovníků odpovídajícím ochranným pracovním oblečením

Při nedostatečném dopravním spojení zajis� me svoz pracovníků

Vytvoříme další koncepty pro roční plánování personálu

Zajištění personálu i mimo region

Hledání a poskytování ubytování v okolí místa výkonu práce

Individuální péče o zaměstnance přímo na místě

Doprava zaměstnanců do práce a následně zpět na ubytování

Máme dlouholeté zkušenos�  zejména v těchto odvětvích:

Zajišťujeme tento servis:

Automo� v

Logis� ka
Potravinářská výroba

Gastronomie
Hotelnictví

Kovovýroba

Výroba plastových 
komponentů

Zkrátka dobrý personál.



Zprostředkování zaměstnanců

ARWA Personaldienstleistungem nabízí komfortní způsob náboru zaměstnanců pro dlouhodobé obsazování 
volných pracovních míst. Provádí veškeré administra� vní úkony jako je cílené hledání vhodných kandidátů a 
následně vede s uchazeči první pohovory.

Naše služby:

Připravení uchazečů dle Vašich individuálních požadavků a dodání pouze odpovídajících profi lů uchazečů o práci

V případě potřeby zajištění inzerátů na job-portálech a sociálních sí� ch

Při náboru zaměstnanců využi�  příslušné pobočky ARWA Personaldienstleistungen a našeho mezinárodního Re-
crui� ng-týmu

Provedení prvotních pohovorů pro zjištění osobní a profesní kompetentnos�  uchazeče

V případě požadavku je možné zajis� t doprovod našich kandidátů k pracovním pohovorům

Naše agentura se mimo jiné specializuje od roku 2018 také na stavebnictví. Máme za sebou již několik projektů, kam 
jsme již dodali zaměstnance, kteří jsou vždy vybaveni potřebným nářadím a fi remním vozidlem. Zajišťujeme kompletní 
zakázky nebo se podílíme na realizaci staveb.

Ke každé cenové nabídce vždy přistupujeme individuálně.

ARWA Personaldienstleistungen má mnoholeté zkušenos�  jak s projekty v oblas�  řízení zásob, logis� ka, 
výroba ale i dalšími oblastmi služeb.

Kontakt:
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.
Dr. Davida Bechera 2037/23
360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 352 601 788
E-Mail: karlovyvary@arwa.cz

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.
Jiráskovo náměs�  159/10
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Telefon: +420 720 986 676
E-Mail: ostrava@arwa.cz




