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ZAKRES WSPARCIA
NASZEJ ORGANIZACJI

Rekrutacja: 

sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na

wakujące stanowiska, 

 

rekrutacja zewnętrzna: 

pozyskiwanie pracowników m.in. z Białorusi, Ukrainy, 

w tym: rekrutacja wąska:  

dotyczy docelowo nielicznego grona osób, najczęściej specjalistów

w danej branży, 

rekrutacja szeroka:  

dotyczy szerokiego grona odbiorców (najczęściej naboru

pracowników niewykwalifikowanych). 

 

Selekcja ostateczna: 

proces testowania umiejętności danego pracownika, jego

zdolności do pracy na danym stanowisku i wiedzy merytorycznej,

dzięki okresowi próbnemu ustalanemu indywidualnie z

pracodawcą. 

 

Praca Tymczasowa: 

kierowanie pracowników agencji do wykonywania pracy na rzecz

pracodawcy użytkownika, dotyczy m.in.: zadań o charakterze

sezonowym, okresowym, doraźnym, 

ORGANIZACJA 
Firma POLARUS powstała na bazie doświadczeń biznesowych

zdobytych w branżach: finansowej, prawnej oraz hr.  

Widząc w każdej z nich niewykorzystany potencjał, stworzyliśmy

organizację, która wychodzi naprzeciw potrzebom wielu grup klientów.

Organizację, która nie chce być w żaden sposób zaszufladkowana.  

W jednym miejscu, chcemy pomagać zarówno klientom biznesowym

(pracodawcom) jak i osobom indywidualnym (pracownikom). 

Swój pomysł opieramy na solidnych korzeniach: wiedzy i

doświadczeniu osób współpracujących ze sobą oraz współpracy

zachodu ze wschodem.  

 

 



WSPARCIE
Bhp: 

szkolenie wstępne, 

szkolenie okresowe, 

szkolenie pracodawców i kierowników, 

ocena ryzyka na stanowisku pracy, 

postępowanie powypadkowe, 

konsultacja dokumentacji bhp, 

instrukcja prac szczególnie niebezpiecznych, 

opracowanie instrukcji i regulaminów stanowiskowych, 

koordynator ds bhp, 

 

Kadry i płace: 

okresowe sporządzanie deklaracji ZUS i wysyłanie ich drogą

elektroniczną do ZUS, 

sporządzanie dokumentów pracowniczych, 

przygotowanie umów o pracę, 

prowadzenie kart urlopowych, 

przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania, 

przygotowanie list płac, 

rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło, 

prowadzenie akt osobowych dla pracowników, 

sporządzanie deklaracji rocznych PIT 11 – wysyłka elektroniczna, 

kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników, 

sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, 

przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych

na umowy zlecenie i o dzieło, 

przedstawicielstwo i pomoc podczas kontroli ZUS, PIP i PUP, 

 

Koordynator dwujęzyczny: 

zapewnienie osoby swobodnie posługującej się dwoma językami

(rosyjski/ukraiński/polski) w celu zapewnienia lepszej komunikacji

pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem, 

 

Finansowanie: 

produkty finansowe dla firm jednej z czołowych instytucji

bankowych. 

 

Wsparcie prawne: 

w zakresie prawa pracy. 

 

Nie szukaj dalej. 

 

Zapraszamy! 

Już dzisiaj ułatw sobie pracę i skorzystaj z nowych możliwości. 

 

 

Jeśli nie ma tutaj zakresu pomocy, na którym Ci zależy,  

zapytaj nas o to !



KONTAKT
Al. Wyzwolenia 6/60 

42-224 Częstochowa 

 

kontakt telefoniczny: 

tel.: +48 690 894 326 

tel.: +48 733 491 321 

 

kontakt e-mail: 

s.wolniewicz[@]polarus.com.pl 

anton[@]polarus.com.pl 

 

 

 

więcej informacji na : www.polarus.com.pl 

FIRMA
dane identyfikacyjne firmy: 

 

POLARUS Szymon Wolniewicz 

 

NIP: 9491583658 

 

REGON: 241057163 

 

CERTYFIKAT: Agencja Zatrudnienia: 19615 

WYNAGRODZENIE
Rekrutacja typu success fee: 

agencja otrzymuje honorarium tylko w

przypadku zatrudnienia wybranego przez nią

kandydata (po selekcji ostatecznej). 

 

Praca tymczasowa: 

wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w

oparciu o wynagrodzenie pracownika

wynegocjowane z pracodawcą, stawkę

agencyjną oraz ewentualne koszty dodatkowe

(zakwaterowanie, transport, inne). 

 

Inne usługi:  

zgodnie z cennikami. 

DLACZEGO Z NAMI
Wiele usług "pod jednym dachem".

Nowe źródła pracowników,  

z których nie korzystają inne agencje,  

Rekruterzy znajdujący się bezpośrednio w

kraju, z którego pochodzi pracownik  

(Białoruś, Ukraina),  

W jednym miejscu łączymy doświadczenie  

i umiejętności sprawdzonych profesjonalistów

(centra podatkowe, prawnicy, siły kadrowe,

siły bhp). 


