
Vážený obchodný partner, dovoľte mi predstaviť personálnu agentúru Prvá personálna s.r.o.,

Prvá Personálna je agentúra zaoberajúca sa sprostredkovaním zamestnania a službami, súvisiacimi s prijímaním stálych 
i sezónnych pracovníkov rôznej kvalifikácie. Základnými piliermi firmy sú flexibilita, korektnosť a individuálny prístup voči 
obchodným partnerom.

Ponúkame vám:

1. Recruitment
Našou stratégiou je poskytovanie najefektívnejších riešení prostredníctvom plného pochopenia našich klientov a kandidátov, 
čo sa snažíme dosiahnuť zamestnávaním najlepších ľudí a zavádzaním najvhodnejších metód. 

Naši ľudia
Naši konzultanti sú pozorne vyberaní pomocou viacerých kritérií: 

»» odborné alebo praktické znalosti v príslušnej oblastí 

»» jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti 

»» motivácia a ambície

»» chuť víťaziť a schopnosť porozumieť vzťahom medzi odchodom a ľuďmi

Jedným z dôležitých, ak nie najdôležitejším aktívom v každej oblasti podnikania sú ľudia, naši zamestnanci. Naši konzultanti 
chápu dôležitosť výberu toho správneho človeka na danú pozíciu, čo je podstatné pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. 

Metódy a postupy výberu
Úspech pre spoločnosť znamená pomáhať nášmu klientovi osloviť najvhodnejších kandidátov na pozíciu - tých kandidátov, ktorí 
majú vhodné zručnosti, skúsenosti a osobné vlastnosti. Tých kandidátov, ktorí majú TALENT! Toto predpokladá použitie tradičných 
i špecifických metód, ktoré sú kompatibilné: 

»» EXECUTIVE SEARCH - diskrétne a cielené vyhľadávanie kandidátov na seniorské pozície

»» DIRECT SEARCH – priame oslovovanie kandidátov

»» INZERCIA - efektívna inzercia, inzeráty sú koncipované tak, aby oslovili najvhodnejších kandidátov

»» VYHĽADÁVANIE NA INTERNETE - využívanie najnovších poznatkov a technológií, ktoré rozširujú naše možnosti vyhľadávania 

kandidátov

»» DATABÁZOVÉ VYHĽADÁVANIE - vyhľadávanie kandidátov v našej širokej a exkluzívnej databáze

Kvalita
»» profesionálni konzultanti so širokými znalosťami vo sfére Vášho podnikania

»» odborníci v oblasti vyhľadávania

»» dôsledné pohovorovanie a hodnotenie kandidátov

»» úplný profil kandidátov s ich preverenými životopismi

»» pravidelná a vhodne načasovaná spätná väzba u klienta

»» kontrola referencií

2. Personálny leasing
Personálny leasing je moderná forma spolupráce, znamená zapožičanie si zamestnancov od personálnej agentúry na dočasné 
obdobie.

Všetky pracovné pozície je možné lízovať
Výhody:

1. Úspora finančných nákladov spojených s náborovou činnosťou 
2. Dlhodobé zaistenie pracovných síl (neustále dopĺňanie podľa požiadaviek firmy) 
3. Pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (pri znižovaní produkcie nemáte problémy s vyplácaním odstupného pre zamestnancov) 
4. Zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov 
5. Rýchlosť zaistenia nových pracovníkov
6. Pri väčšom počte pracovníkov je na každej prevádzke zodpovedný nami platený koordinátor, ktorý zabezpečuje dochádzku   
a bezproblémový chod prevádzky

3. Ponuka brigádnikov

Proces výberu operátorov vo výrobe i brigádnikov:
Proces vyhľadania zamestnanca spočíva v dôsledne vypracovaných fázach, kandidáti na pozície brigádnik vyhľadávame na 
základe inzercie internet v aktívnej spolupráci s Profesia s.r.o., týždenník Spravodaj Nitra s.r.o, Realitné noviny s.r.o., Region Press 
s.r.o., kandidáti sa hlásia i sami na základe referencií od našich zamestnancov alebo obchodných partnerov. V prvej fáze prebieha 
k osloveniu kandidáta a dohodnutie si termínu pohovoru. Druhá fáza, od momentu kedy kandidáta oslovíme sledujeme jeho 
konanie v prvom rade spoľahlivosť, v prípade že príde na čas a v presný dohodnutý termín pohovoru začíname viesť pohovor 
s uchádzačom zaujíma nás priebeh zamestnaní, gramotnosť , vyjadrovanie, základné hygienické návyky, ochota pracovať, 
flexibilita, spoľahlivosť. Každý kandidát robí test zručnosti, zrakovú skúšku, v prípade potreby záleží od náročnosti obchodného 
partnera robíme testy, kde otestujeme kandidáta v logickom myslení ,počtoch. Tretia fáza prebieha podpisom DOVP, absolvuje 
lekársku prehliadku, školenie BOZP. Tretia fáza odskúšanie si kandidáta na pracovisku, spočíva vo vyslaní zamestnanca na 
jednodňovú brigádu. Vzhľadom na skutočnosť, že máme obchodných partnerov, ktorý využívajú naše služby jednorázovo, 
to znamená jednodňové brigády, kde ich potrebujú len na výnimočné vykrytie zmien vo výrobe, otestujeme si spoľahlivosť 
dochádzky a manuálnu zručnosť kandidáta. Štvrtá fáza je vyslanie kandidáta na dlhodobú brigádu a klásť dôraz na jeho stálosť, 
flexibilitu a spoľahlivosť.

Vzhľadom na vašu kultúru podniku, kládli by sme dôraz na Stálosť, Flexibilitu, Spoľahlivosť, Cenu.

Stálosť

Na základe požiadaviek vás obchodného partnera máme vážny záujem o spoluprácu v zabezpečovaní brigádnikov, kde veľmi 
dôležitý faktor je stálosť zamestnancov z dôvodu udržania plynulého chodu výrobnej prevádzky. Faktor stálosť je možné dodržať 
na 70% z nasledovných dôvodov, DOVP nie je trvalý pracovný pomer a kandidát si musí platiť sám odvody do ZP čo činí 47,58 Eur, 
a nemá 100% istotu, že odrobí celý mesiac a uprednostní TPP, choroba alebo iné vážne dôvody. Z našej strany garantujeme 70% 
stálych zamestnancov zo 100% objednaných. Napr. pri počte 10 garantujeme 7 stálych kandidátov.

Flexibilita

Pre kvalitu výroby v spoločnosti je dôležitá flexibilita zamestnancov myslená na ich ochotou pracovať nadčasy, pri zmene 
pracovného času a ochota zapracovať sa na rozdielnych prevádzkach. Zo strany Prvá personálna s.r.o. je flexibilita vysoká, 
kedykoľvek je potrebné navýšiť počet kandidátov, výmena kandidáta kvôli nespokojnosti z vašej strany z akéhokoľvek dôvodu. 
Výmena kandidáta trvá 24 hod. Dokážeme navýšiť počet kandidátov do 24 hod do 10 kandidátov, do 68 do 20 kandidátov. 
V prípade keď zamestnanci pracujú počas sviatku, víkendu, vieme im zabezpečiť odvoz a dovoz našimi mikrobusmi . 

Spoľahlivosť

V záujme Prvej personálnej s.r.o. je vytvoriť si s budúcim obchodným partnerom faktor spoľahlivosť. Priorita Prvej personálnej 
s.r.o. je zabezpečiť presný počet objednaných brigádnikov. S obchodnými partnermi má Prvá personálna s.r.o. dohodnuté vopred 
percentuálne množstvo zabezpečenia brigádnikov, ktoré vie určite zagarantovať, t.j. garantujeme zo 100% objednaných 80% 
garancia, v praxi pri objednanom počte 10 garantujeme s počtom 8, zároveň máme dohodnuté podmienky s obchodnými 
partnermi pri objednávke 10 brigádnikov môžeme poslať o 2 brigádnikov navyše, t.j. 20% navýšenie k objednávke. K objednávke 
sa vždy pristupuje precízne z dôvodu udržania stálych zamestnancov v spoločnosti.

Verím, že budeme mať možnosť presvedčiť vás o kvalite a profesionalite nami ponúkaných služieb.

Vážený obchodný partner, dovoľte mi predstaviť personálnu agentúru Prvá personálna s.r.o.,

Prvá Personálna je agentúra zaoberajúca sa sprostredkovaním zamestnania a službami, súvisiacimi s prijímaním stálych 
i sezónnych pracovníkov rôznej kvalifikácie. Základnými piliermi firmy sú flexibilita, korektnosť a individuálny prístup voči 
obchodným partnerom.

Ponúkame vám:

1. Recruitment
Našou stratégiou je poskytovanie najefektívnejších riešení prostredníctvom plného pochopenia našich klientov a kandidátov, 

čo sa snažíme dosiahnuť zamestnávaním najlepších ľudí a zavádzaním najvhodnejších metód. 

Naši ľudia
Naši konzultanti sú pozorne vyberaní pomocou viacerých kritérií: 

»        odborné alebo praktické znalosti v príslušnej oblastí 
»        jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti 
»        motivácia a ambície
»        chuť víťaziť a schopnosť porozumieť vzťahom medzi odchodom a ľuďmi

Jedným z dôležitých, ak nie najdôležitejším aktívom v každej oblasti podnikania sú ľudia, naši zamestnanci. Naši konzultanti 
chápu dôležitosť výberu toho správneho človeka na danú pozíciu, čo je podstatné pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. 

Metódy a postupy výberu
Úspech pre spoločnosť znamená pomáhať nášmu klientovi osloviť najvhodnejších kandidátov na pozíciu - tých kandidátov, ktorí 
majú vhodné zručnosti, skúsenosti a osobné vlastnosti. Tých kandidátov, ktorí majú TALENT! Toto predpokladá použitie tradičných 
i špecifických metód, ktoré sú kompatibilné: 

»        EXECUTIVE SEARCH - diskrétne a cielené vyhľadávanie kandidátov na seniorské pozície
»        DIRECT SEARCH – priame oslovovanie kandidátov
»        NZERCIA - efektívna inzercia, inzeráty sú koncipované tak, aby oslovili najvhodnejších kandidátov
»        VYHĽADÁVANIE NA INTERNETE - využívanie najnovších poznatkov a technológií, ktoré rozširujú naše možnosti vyhľadávania 
          kandidátov
»        DATABÁZOVÉ VYHĽADÁVANIE - vyhľadávanie kandidátov v našej širokej a exkluzívnej databáze

Kvalita
»        profesionálni konzultanti so širokými znalosťami vo sfére Vášho podnikania
»        odborníci v oblasti vyhľadávania
»        dôsledné pohovorovanie a hodnotenie kandidátov
»        úplný profil kandidátov s ich preverenými životopismi
»        pravidelná a vhodne načasovaná spätná väzba u klienta
»        kontrola referencií

2. Personálny leasing
Personálny leasing je moderná forma spolupráce, znamená zapožičanie si zamestnancov od personálnej agentúry na dočasné 
obdobie.

Všetky pracovné pozície je možné lízovať
Výhody:

1. Úspora finančných nákladov spojených s náborovou činnosťou
2. Dlhodobé zaistenie pracovných síl (neustále dopĺňanie podľa požiadaviek firmy)
3. Pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (pri znižovaní produkcie nemáte problémy s vyplácaním odstupného pre zamestnancov)
4. Zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov
5. Rýchlosť zaistenia nových pracovníkov
6. Pri väčšom počte pracovníkov je na každej prevádzke zodpovedný nami platený koordinátor, ktorý zabezpečuje dochádzku 
a bezproblémový chod prevádzky

Proces výberu operátorov vo výrobe :
Proces vyhľadania zamestnanca spočíva v dôsledne vypracovaných fázach, kandidátov na pozície vyhľadávame na 
základe inzercie internet v aktívnej spolupráci s Profesia s.r.o., týždenník Spravodaj Nitra s.r.o, Realitné noviny s.r.o., Region Press 
s.r.o., kandidáti sa hlásia i sami na základe referencií od našich zamestnancov alebo obchodných partnerov. V prvej fáze prebieha 
k osloveniu kandidáta a dohodnutie si termínu pohovoru. Druhá fáza, od momentu kedy kandidáta oslovíme sledujeme jeho 
konanie v prvom rade spoľahlivosť, v prípade že príde na čas a v presný dohodnutý termín pohovoru začíname viesť pohovor 
s uchádzačom zaujíma nás priebeh zamestnaní, gramotnosť , vyjadrovanie, základné hygienické návyky, ochota pracovať, 
flexibilita, spoľahlivosť. Každý kandidát robí test zručnosti, zrakovú skúšku, v prípade potreby záleží od náročnosti obchodného 
partnera robíme testy, kde otestujeme kandidáta v logickom myslení ,počtoch. Tretia fáza prebieha podpisom zmluvy, absolvuje 
lekársku prehliadku, školenie BOZP. Snažíme sa klásť dôraz na jeho stálosť, flexibilitu a spoľahlivosť.

Vzhľadom na vašu kultúru podniku, kládli by sme dôraz na Stálosť, Flexibilitu, Spoľahlivosť, Cenu.

Stálosť

Na základe požiadaviek vás obchodného partnera máme vážny záujem o spoluprácu v zabezpečovaní, kde veľmi 
dôležitý faktor je stálosť zamestnancov z dôvodu udržania plynulého chodu výrobnej prevádzky. Faktor stálosť je možné dodržať 
na 70% z nasledovných dôvodov, fluktuácia, choroba alebo iné vážne dôvody. Z našej strany garantujeme 70%  stálych zamestnan-
cov zo 100% objednaných. Napr. pri počte 10 garantujeme 7 stálych kandidátov.

Flexibilita

Pre kvalitu výroby v spoločnosti je dôležitá flexibilita zamestnancov myslená na ich ochotou pracovať nadčasy, pri zmene pracov-
ného času a ochota zapracovať sa na rozdielnych prevádzkach. Zo strany Prvá personálna s.r.o. je flexibilita vysoká, kedykoľvek je 
potrebné navýšiť počet kandidátov, výmena kandidáta kvôli nespokojnosti z vašej strany z akéhokoľvek dôvodu. 
Výmena kandidáta trvá 24 hod. Dokážeme navýšiť počet kandidátov do 24 hod do 10 kandidátov, do 68 do 20 kandidátov. V prípa-
de keď zamestnanci pracujú počas sviatku, víkendu, vieme im zabezpečiť odvoz a dovoz našimi mikrobusmi . 

Spoľahlivosť

V záujme Prvej personálnej s.r.o. je vytvoriť si s budúcim obchodným partnerom faktor spoľahlivosť. Priorita Prvej personálnej s.r.o. 
je zabezpečiť presný počet objednaných zamestnancov. K objednávke sa vždy pristupuje precízne z dôvodu udržania stálych za-
mestnancov v spoločnosti.

Verím, že budeme mať možnosť presvedčiť vás o kvalite a profesionalite nami ponúkaných služieb.
PRACOVNO-PRÁVNE 
PORADENSTVO
Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva 
a zamestnanosti. Hlavná úprava pracovnoprávnych 
vzťahov je zakotvená v slovenskom Zákonníku práce - 
zákon č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“)

PRE NAŠICH KLIENTOV 
ZABEZPEČUJEME:
• Pracovno právne vzťahy –prac. zmluvy, dohody  

o prácach vykonávaných mimo prac pomeru
• Evidencia prac. času a prac čas –rozvrhnutie 

pracovného času
• Mzdová oblasť - minimálne mzdové nároky a 

mzdové zvýhodnenie
• Dovolenka
• Cestovné náhrady, pracovná cesta, vysielanie 

zamestnancov 
• Vysielanie zamestnancov
• Skončenie a spôsoby skončenia pracovno - 

právnych vzťahov
• Doklady pri skončení TPP
• Nároky vyplývajúce zo skončenia TPP
• Vypracovanie dokumentov s prac právnej oblasti
• Poradenstvo pri komunikácii a predkladaní 

dokumentov v prípade dozoru v prac právnej a 
mzdovej oblasti a oblasti BOZP

KOMU JE PERSONÁLNE 
PORADENSTVO 
URČENÉ A AKÉ SÚ CENY 
JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB?

Určené je komukoľvek, kto to s vlastným 
osobnostným rozvojom a s rozvojom ľudského 
kapitálu vo svojej spoločnosti myslí vážne a 
uvedomuje si, že objektívne sebapoznanie a 
poznanie iných je základným predpokladom 
akéhokoľvek napredovania každej spoločnosti, 
kde pracujú ľudia. Svojim charakterom sú naše 
poradenské služby určené pre najnáročnejších 
zákazníkov, ktorí sú orientovaní na originalitu a 
kvalitu.

PORADENSKÉ SLUŽBY 
POSKYTUJEME PRE:
• majiteľov firiem a spoločností

• vrcholový a stredný manažment

• obchodných zástupcov a pracovníkov 
marketingu

• vedúcich pracovníkov rôznych pracovných 
oddelení

• predajcov v rôznych oblastiach

TEŠÍME SA SPOLUPRÁCU S VAMI!

POVIEME VÁM AJ TO, ČO VÁM INÍ POVEDAŤ NEVEDIA... 

A BUDETE STÁLE 
V P R E D ST I H U !


