
Přenechání zaměstnanců

Zprostředkování zaměstnanců



ARWA Personaldienstleistungen 
Založení společnos� : 1980 v Mainzu

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

ARWA Personaldienstleistungen vlastní neomezené povolení k 
přenechání zaměstnanců, stejně jako ke zprostředkování personálu
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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 zákona 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 Personaldienstleistungen nabízí již téměř 40 let individuální službu v oblas�  zprostředkování a 
přenechání kvalifi kovaného personálu z různých oborů:

Dočasné poskytnu�  personálu – fl exibilní v každé situaci
Sezónní práce, sezónní špičky, pevné termíny nebo nepředvídatelný nedostatek pracovních sil jsou v 
každém okamžiku fl exibilně vyřešeny nasazením potřebného personálu



Při hledání a poskytování ubytování
Při žádostech k zakonnému zdravotnímu pojištění
Při doprovodech k přijímacím pohovorům

Při odstranění jazykových bariér

Náborový tým podporuje své uchazeče nejen při hledání vhodné práce ale pomáhá:

Dočasné poskytnu�  personálu – fl exibilní v každé situaci
Sezónní práce, sezónní špičky, pevné termíny nebo nepředvídatelný 
nedostatek pracovních sil jsou v každém okamžiku fl exibilně vyřešeny 
nasazením potřebného personálu

Zprostředkování personálu – komfortní cesta k získání personálu
ARWA Personaldienstleistungen podporuje podniky při hledání vhodných
uchazečů o práci pro přímé nasazení. Volné pracovní pozice jsou obsazovány 
uchazeči dle požadavků klienta.

Co zajis� me:

     Vytvoření profi  lu dle individálních požadavků a specifi  kací
     Zapojení ostatních ARWA poboček při vyhledávání pracovníkůi
     Umístění reklamy na vhodných náborových kanálech (online i offl   ine)
     Kontaktování kvalifi  kovaných kandidátů a provádění prvotních pohovorů
     Osobní výběr a předání smysluplných profi  lů uchazačů  

ARWA Personaldienstleistungen využívá různých nástrojů cíleného náboru. Je kladen důraz na výběr personálu,
který odpovídá individuálním potřebám klientů.
Nábor zaměstnanců probíhá jak na regionální, tak i mezinárodní úrovni.
ARWA Personaldienstleistungen získává zaměstnance nejvíce z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska,
Chorvatska a Rumunska.

Recrui� ng

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
Internet: www.arwa.de

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




