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Azok legyünk, akik vagyunk, és azzá váljunk, amire képesek vagyunk,
ez az életünk nagy célja.

A Z ÜGYFÉL

EBBEN AZ ÜZLETBEN AZ ÜGYFÉL HOZZA A PÉNZT.
GONDOLD MEG: Ő MÁSHOVA IS MEHET! AZ ÜGYFÉL NÉLKÜL NEM LENNE RÁNK SZÜKSÉG. Ő CSAK MEGADJA
NEKÜNK A LEHETŐSÉGET, HOGY BEBIZONYÍTSUK, EZEN A HELYEN MI VAGYUNK A MEGFELELŐEK.

AZ ÜGYFÉLNEK KÍVÁNSÁGAI ÉS IGÉNYEI VANNAK. MI MEGHALLGATJUK, MEGKÍSÉRELJÜK EZEKET KIELÉGÍTENI
VAGY AZONNAL TOVÁBBÍTJUK A MEGFELELŐ HELYRE.

VÁLLALATUNK EZEKNEK A KÍVÁNSÁGOKNAK A

KIELÉGÍTÉSÉBŐL ÉL. MIVEL AZ ÜGYFÉL EZT TUDJA, EZÉRT NEM FELVILÁGOSÍTÁSRA, HANEM ŐSZINTE TANÁCSRA
ÉS SZAKSZERŰ ÚTBAIGAZÍTÁSRA VÁGYIK.

ADD MEG NEKI BARÁTSÁGOSAN AKKOR IS, HA NINCS A

LEGRÓZSÁSABB HANGULATBAN!

AZ ÜGYFÉL PONTOSAN OLYAN GYAKRAN BOSSZANKODIK, MINT MI: DE MI MEGKÍMÉLJÜK ETTŐL. LEHET
AKARATOS VAGY SZESZÉLYES, LEHETNEK ELŐÍTÉLETEI VAGY TÉVEDHET.

SZÁMUNKRA AZ A FONTOS, HOGY

EZEKET AZ EMBERI GYENGESÉGEKET VELÜNK KAPCSOLATBAN NE TAPASZTALJA.

AZ ÜGYFÉL A MI VENDÉGÜNK, ENNEK MEGFELELŐEN FOGLALKOZZ VELE. ÖRÖMMEL ÉS NAGYRABECSÜLÉSSEL
KELL A VÁLLALATUNKRA ÉS RÁNK VISSZAEMLÉKEZNIE.

A növekedésnek és a jövedelmezőségnek nem a belső erőforrások
szabnak korlátot!
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TARTALOMJEGYZÉK

A KÖVETKEZŐ OLDALAKON EZ VÁR ÖNRE:










Az ügyfél
Kezdetnek pár fontos szó
Információk rólunk az Ön számára
Bemutatkozik az I.H.R. GmbH. Olvassa el a tudni érdemes tényeket vállalatunk alapelveiről.
Szolgáltatási spektrumunk
Az emberi erőforrás szolgáltatások megbízhatóságot, minőséget és bizalmat testesítenek
meg.
A személyzeti ügyek innovatív kezelése
A munkaerő kölcsönzés a munkaerő gazdálkodás magas színvonalát jelenti. Ismerje meg,
vállalkozása hogyan tudja használni és hatékonyan kialakítani a jelenlegi és jövőbeni emberi
erőforrás szolgáltatásokat.
Röviden
Az emberi erőforrás rendelkezésre bocsátásának rövid, általános bemutatása.
Az ügyfél, mint partner
Az ügyfél olyan meghatározó vállalatokat és embereket vár, akik segítenek neki céljai és
feladatai teljesítésében.

A jövő az olyan vállalatoké, akik akarnak és tudnak is
egymással együttműködni.
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INFORMÁCIÓK RÓLUNK AZ ÖN SZÁMÁRA
Vállalatunk számára a legfontosabb az ügyfél és az ügyfél elégedettsége a jó és gazdaságos emberi
erőforrás szolgáltatásokkal.
Vállalatunkban a legértékesebbek az itt dolgozó emberek és a szellemiség, amivel dolgoznak.

Ezzel a hitvallással dolgozunk ipari és
kereskedelmi tartalékseregként fém - és
villamosipartban dolgozó szakmunkásokkal.
1997 óta.
1997 július 19 óta rendelkezik az I.H.R GmbH
engedéllyel a kereskedelmi méretű munkaerő
kölcsönzésre a munkaerő kölcsönzésről szóló
törvény 1 § szerint. Rendelkezünk a DIN EN ISO
9001:2008 minőségi tanúsítvánnyal, és aszerint
dolgozunk.
A munkaerő közvetítőket tömörítő
németországi munkáltatói egyesülés
(Bundesarbeitgeberverband Personaldienstleister) tagjaként, a munkaerő kölcsönzés legnagyobb
tarifaközösségébe tartozunk. Ez a munkatársaink számára az érvényes tarifarendelkezések szerinti
bérezést, valamint biztos, határozatlan idejű munkaviszonyt, teljesítmény szerinti jövedelmet és számos
további széleskörű szolgáltatást biztosít. Az I.H.R GmbH azt a célt tűzi ki magának, hogy az összes
munkatársának közreműködésével kiépítse és folyamatosan javítsa jelenlétét, a minőséget állítsa a
középpontba és az ügyfél felé fordulva kielégítse az ő igényeit a hosszú távú üzleti siker elérése érdekében.

Ügyfél központúság:
Az emberi erőforrás szolgáltatások egyéni termékek, amelyek az ügyfelek problémáinak megoldását szolgálják.
Szolgáltatásunk az ügyfél elvárása és annak megtapasztalása közötti különbséget jelenti.

Munkatárs központúság:
Munkatársaink közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfeleinkkel és képviselik a vállalatot. Aktív közreműködésük
érvényesíti a törekvéseinket.

Folyamat központúság:
Ügyfél központúság

Szolgáltatásunk nem megfogható termék. Ez egy folyamat, aminek keretében a
felállított követelmények azonnal kiváló minőségben teljesülnek.

Megelőzés:
A termelés és a szolgáltatás egyidejűsége miatt a hibás teljesítés kiválogatása
nem lehetséges. Ezért számunkra ez érvényes: „Csináld egyből jól!”

A folyamatos jobbítás elve:

Munka
társ
központúság
I.H.R. minőségpolitika

Folyamat
központúság

Megelőzés
Folyamatos
jobbítás

Tervezés, kivitelezés, a cél elérésének meghatározása és kritikus visszajelzés –
Erre építve határozzuk meg a jobbító intézkedéseinket.

Az ember jelenti a különbséget. A megfelelő embereket összehozni,
ez a feladatunk.
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SZOLGÁLTATÁSI SPEKTRU M

Az I.H.R GmbH munkatársait a fémfeldolgozó ipar vállalkozásaiban, a gép- és berendezésgyártásban,
az acélszerkezet gyártásban, a teljes fém - és villamos ipar területén, szerelő cégeknél és az ezekkel
határos szakterületeken foglalkoztatják.
Az alábbi munkakörökben kölcsönzünk munkatársakat:
Műszerészek, villanyszerelők-villamos gép gyártó, elektroműszerész, finommechanikai műszerész,
gáz- és vízszerelők, raktáros, ipari műszerész (gyártástechnológia), ipari műszerész (üzemeltetés)
ipari műszerész (gépgyártás és rendszertechnika), hűtőgépgyártó, karosszéria és járműgyártó,
szerkezetlakatos (berendezés technika, lemezlakatos, fémépítő technika területen),
gépjárműszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépésztechnikus, gép- és berendezés szerelő, mérés
és szabályozás technikus, csőszerelő, érvényes vizsgával rendelkező gázhegesztő (E;MAG;WIG;G),
acélszerkezet szerelő, szerszámkészítő, szerszámműszerész, fűtés és klíma szerelő, forgácsolás
technikus (esztergályos, marós)
………………………….. és számos további szakterületen.

Az IHR munkatársai jól képzettek, megbízhatók, motiváltak és
többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Szakmunkásként
dolgoznak
gyártóműhelyekben
és
építkezéseken
szerte
Németországban és Európában az acélszerkezet gyártás, gép- és
berendezésgyártás, csővezeték építés, cementipar, hengerművek,
erőművek, szállítástechnika, jármű és autógyártás, egyedi gép
gyártás, emeléstechnika területén és számos más ágazatban és
szakterületen.

Az I.H.R. GmbH, az Ön partnere az emberi erőforrás szolgáltatások területén, rendelkezik azokkal
a munkatársakkal, akikre Önnek szüksége van – és ha nem, akkor megkeressük az Ön számára.
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A

SZEMÉLYZETI ÜGYEK INNOVATÍV KEZELÉSE

–

HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

-

Egyre több vállalkozás használja az emberi erőforrás szolgáltatásokat, mivel ezek a személyzet
alkalmazásának leggazdaságosabb és leghatékonyabb formáját jelentik. Használja ki Ön is az
előnyöket, amit Önnek kínálunk:

-

a megfelelő munkatársak rövid idejű rendelkezésre állása
a személyi állomány gyors csökkentése
pontosan kalkulálható költségek
a munkaadói kockázatok csökkentése
munkatársak feladatközpontú kiválasztása
egészségügyi szempontból gondozott és
biztonságtechnikailag képzett személyzet

millió dollárban

A személyi igényeket munkaerő kölcsönzés alkalmazásával optimálisan lehet illeszteni a
megbízáshoz. Az I.H.R. munkatársai jól képzettek, megbízhatók,
motiváltak és szakmailag rugalmasan specializáltak.

Előállítási költség
Egységár
Nyereségek

Az I.H.R. munkatársai nem csak a munkaerő kölcsönzés klasszikus eseteiben alkalmazhatóak, mint
például határidős munkák, időszakos nagy projektek, szabadságolások, betegségek, szezonális
megbízások, valamint hosszú távon tervezhető megrendelések esetén

Az idő pénz.

hanem az alábbi esetekben is:
-

állandó törzsállomány létrehozása
összességében kisebb szervezetekben
a személyzeti adminisztráció kiváltásához
gyártási és szerelési megbízások vagy
adminisztrációs feladatok kiszervezése
- munkaerő közvetítés
- gyártási és szerelési szolgáltatások vállalkozási és
szolgáltatási szerződések keretében
- karbantartási, javítási és szervizelési
szolgáltatásokhoz vállalkozási és szolgáltatási
szerződésekben

A személyzeti ügyek innovatív kezelésének bevezetésével a költségek csökkennek, nagyobb
termelékenység és versenyelőny érhető el.
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RÖVIDEN

Közösen tisztázzuk:

Ügyfél kívánságai /
ügyfél megkeresése

a feladatokat; képzettséget; követelményeket;
időkeretet; előfeltételeket……minden intézkedést a
megbízás kifogástalan lefolytatásának
biztosításához

Követelményprofil kidolgozása:

Az ügyfélprofil
meghatározása

szakmai – szociális és személyi
kompetenciák
munkaeszköz / szerszámok / munkabiztonság;
munkaegészségügyi követelmények; oda - és
visszautazás; szállás; intézkedések a megbízás
kifogástalan lefolyásának biztosításához; …

Ajánlatunk tartalmazza:

Minősített
ajánlat

Megbízás –
Munkaerő
kölcsönzési
szerződés

Munkatársak
foglalkoztatása

a munkatárs igényelt képzettségét
megállapodott foglalkoztatási időszakot
kötelező óraelszámolást beleértve minden személyi
jellegű mellék és járulékos költséget, utazási és
szerelési ráfordítást, valamint minden
megállapodott kiegészítő szolgáltatást és
intézkedést

Munkaerő kölcsönzési szerződés:
Átvállalunk minden szükséges
és kívánt
módozatot

A személyzet optimális előkészítése
Munkatársak oktatása
Foglalkoztatás kísérése
Időelszámolás & számlázás az óraigazolás alapján,
munkahely látogatás, veszélyeztetés megítélése, …

Megbízás felügyelete:

Folyamatos és személyes
gondozás

A foglalkoztatás befejezése

A követelmények & előírt haszon
következetes megvalósulásának állandó
ellenőrzése
A folyamat dinamizálása – folyamatosan
jobbítás & megelőzés

Teljesítés kiértékelése az
ügyfeleinkkel folytatott
párbeszéd során

Ha meg van elégedve velünk, kérjük, adja tovább. Ha nem, mindenek előtt
nekünk mondja el.
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AZ ÜGYFÉL, MINT PARTNER
Az aktív és öntudatos ügyfél olyan meghatározó vállalatokat és embereket vár, akik minden
tekintetben segítenek neki céljai és feladatai véghezvitelében.
A partnerség előfeltétel

A cég, mint partner
Vonzó teljesítmény
Optimális rendelkezésre állás
Kifogástalan minőség
Tartós megbízhatóság

tárgyszerű

emocionális

A
partner
ügyfél

tárgyszerű

emocionális

Az ember, mint partner
Személyes profil
Meggyőző hozzáértés
Biztos fellépés
Bizalomra méltó cselekvés

Az I.H.R. GmbH Personaldienstleistungen személyes partnerképessége

a hozzáértésben

a fellépésben

a cselekvésben

- világos szakmai hozzáértés
- résztvevő hozzáértés
- tudatos környezeti
hozzáértés

- megnyerő nyitottság
- diszkrét fegyelem
- magával ragadó lelkesedés
- aktív odafigyelés

- kreatív megoldások
- megbízható ígéretek
- okos koordináció
- biztos döntések

I.H.R. munkaerőforrás szolgáltató

A jó együttműködés aranyat ér. – A jó együttműködésre.
Egyéni tanácsadás, figyelmes, gyors, bürokráciamentes – hívjon fel most –
a személyes tanácsadásért.
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