


W przeciągu zaledwie kilku lat naszej aktywnej działalności rozwinęliśmy swoją sieć do

kilkunastu oddziałów na terenie Ukrainy. Viza Staff International to 33 oddziały, jednak cały

czas prężnie się dla Państwa rozwijamy

Dzięki sprawnej pracy wszystkich oddziałów naszej firmy dostarczamy personel o różnych

poziomach kwalifikacji dla polskich przedsiębiorców. Pierwsze polskie biuro otwarte zostało w

2016 roku w Złotoryi, a duże zainteresowanie naszą ofertą spowodowało, że już z końcem

roku powstało główne biuro w centrum Wrocławia.
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Specjalizujemy się w rekrutowaniu personelu z Ukrainy dostosowanego do Państwa oczekiwań.

Wspieramy naszych pracowników w otrzymaniu wiz, oraz pomagamy w dotarciu do miejsca

pracy.

płynnie przeprowadzając kandydata przez proces zatrudnienia. Dodatkowo nasi konsultanci są

w stałym kontakcie ze wszystkimi naszymi pracownikami, do ich powrotu na Ukrainę.

7
lat doświadczenia w rekrutacji personelu 

Od dwóch lat jesteśmy 

wyłącznym partnerem
rekrutującym pracowników z Ukrainy, dla 

największej polskiej agencji.

z Ukrainy dla polskich przedsiębiorstw

WYRÓŻNIA NAS

Spośród innych agencji pracy wyróżnia

nas przede wszystkim to, że każdego

potencjalnego pracownika traktujemy

jako brakujące ogniwo w naszym

zespole. Nasi rekruterzy zawsze

udzielają wyczerpujących odpowiedzi na

pytania dotyczące warunków pracy,



CO MOZEMY

Fundamentem naszej działalności z szerokiej

palety usług jaką oferujemy naszym Klientom

jest

leasing pracowniczy

Dbając o komfort oraz bezpieczeństwo

pracodawcy skupiamy pełną

odpowiedzialność za legalność zatrudnienia

pracownika po naszej stronie.

Klient wówczas może cieszyć się wyłącznie z

korzyści wynikających z zatrudnienia

pracowników z Ukrainy

DLA PANSTWA ZROBIC?



STANOWISKA

na które rekrutujemy:

PRZEMYSL SAMOCHODOWY

Pracownicy produkcyjni

MAGAZYNY

Pracownicy magazynowi

BRANŻA FMCG

Pracownicy produkcyjni

FABRYKI MEBLI

pracownicy produkcyjni

HOTELARSTWO

Sprzątaczki, pokojówki 

GASTRONOMIA

Kucharze, pomocnicy kuchenni

LOGISTYKA

Kierowcy wszelkich kategorii

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Spawacze, elektrycy, ślusarze 



WYNAGRODZENIE
pracownika ukraińskiego

SPAWACZ

ELEKTRYK

ŚLUSARZ

BUDOWNICZY

PRACOWNIK FIZYCZNY

12-18 zł./godzinę

netto

10-14 zł./godzinę

netto

10-15 zł./godzinę

netto

11-15 zł./godzinę

netto

9-11 zł./godzinę

netto

ZAPEWNIENIE

AKOMODACJI

(BEZPLATNIE

DLA PRACOWNIKA)

BADANIA LEKARSKIE

NA KOSZT KLIENTA

INSTRUKTAZ BHP

NA KOSZT KLIENTA

ODZIEZ SPECJALNA

NA KOSZT KLIENTA

Pracownik otrzymuje swoje wynarodzenie

w drodze prostego wyliczenia:

ilośc godzin X stawa netto za godzinę



Jak działamy?

SKUTECZNIE I SZYBKO!
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1do 12 tygodni

ROZMAWIAMY

WYCENIAMY

ZATRUDNIAMY



JEŻELI W SWOJEJ FIRMIE CENISZ:

EFEKTYWNOŚĆ
Nasi pracownicy są dyspozycyjni, chętnie biorą nadgodziny, 

pracują w weekendy i święta

ZAANGAŻOWANIE

Motywacja do pracy, punktualność i pracowitość to główne atuty 

pracowników z Ukrainy

BEZPIECZEŃSTWO
Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie eliminując rotację już 

na poziomie rekrutacji

WYBIERZ VIZA STAFF POLSKA !!!



Jesteśmy idealnym dopełnieniem Państwa firmy!

Krzysztof Czubak

Dyrektor Operacyjny

Tel.: +48 605 511 600

e-mail: czubak@staffpolska.pl

VIZA STAFF POLSKA SP. Z O.O.
E-mail: biuro@staffpolska.pl

KRS: 0000665263

NIP: 1231341569

REGON: 366338238

CERTYFIKAT O DOKONANIU WPISU PODMIOTU DO REJESTRU 

PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA NR. 16104

NASZ PARTNER NA UKRAINIE
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