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Stabilní a progresivní společnost
zajišťující agenturní
zaměstnávání.
Našim klientům poskytujeme
pracovníky požadovaných profesí a kvalifikací.
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O SPOLEČNOSTI
Naše společnost JustOne s.r.o. má mnohaleté zkušenosti se zajišťováním agenturního
zaměstnávání. V oblasti poskytování pracovníků smluvním partnerům působíme na
českém trhu již od roku 2009. Svým klientům jsme schopni operativně zajistit pracovníky
ze širokého spektra profesních oblastí.
Naší prioritou je dlouhodobá spolupráce s našimi klienty s důsledným plněním dohodnutých podmínek. Své pracovníky nejen kontrolujeme, ale pečlivě se o ně komplexně
staráme.
Za naše pracovníky neseme odpovědnost.
KANCELÁŘ
PERSONÁLNÍ LIBEREC
JustOne s.r.o.
Třída 1. Máje 97/25
460 07 Liberec - Jeřáb
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JustOne s.r.o.
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IČ: 28112148
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NAŠE SLUŽBY
Dokážeme operativně reagovat na požadavky množství pracovníků i nároků na
jejich kvaliﬁkaci. Za přidělené pracovníky neseme plnou odpovědnost. Díky našemu
pojištění garantujeme krytí veškerých rizik, která by případně vznikla při výkonu práce
našich zaměstnanců pro potřeby smluvních partnerů.
Cena za práci našich pracovníků je vždy předem dohodnuta na základě předem poskytnutých potřebných informací od klienta.
Takto dohodnutá cena je pak pro smluvního partnera konečná a zahrnuje veškeré náklady na našeho zaměstnance. Veškeré závazky a povinnosti vůči tomuto zaměstnanci zůstávají v plné míře na naší společnosti – jeho zaměstnavateli.
Zaměstnáváme i cizí státní příslušníky s vysokou pracovní morálkou.
U těchto pracovníků zajišťujeme ještě před přidělením na konkrétní pracoviště veškeré
potřebné doklady a povolení dle platné legislativy. Jedná se zejména o povolení
k pobytu na území ČR (vydávané Cizineckou policií) a povolením k zaměstnání (vydávané
místně příslušným ÚP).
Mezi naše dlouholeté klienty patří i řada významných a nejstabilnějších průmyslových
a stavebních společností na českém trhu.
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AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Zajišťujeme kvaliﬁkované i nekvaliﬁkované pracovní síly zejména v oblastech:

- Automobilový průmysl
- Stavebnictví
- Strojírenství
- Plastikářský průmysl
- Potravinářský průmysl
- Skladování a logistika
a ve mnoha dalších profesích

Agenturní zaměstnávání patří mezi nejúčinnější řešení pružnosti organizace a zvyšování
efektivity firmy spojené s flexibilitou lidských zdrojů a s tím spojených nákladů.
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AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Zajišťujeme kvaliﬁkované i nekvaliﬁkované pracovní síly zejména v oblastech:

- Vysoká flexibilita a operativnost při zajišťování potřebných
pracovníků.
- Úspora nákladů s přijímáním (propouštěním) kmenových
zaměstnanců.
- Přenesení odpovědnosti za zaměstnance na agenturu.
- Odstranění rizika vzniku odborové organizace či vstupu
vlastních zaměstnanců přijatých na krátkou dobu do
již fungující odborové organizace.
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