


RECRUTARE PERSONAL ASIATIC
Realitatea este că nu există angajator care să nu se confrunte cu lipsa de personal.

Romanii pleacă din țară în căutarea unor satisfacții salariale și profesionale mai mari. Aceasta este 
una dintre principalele probleme cu care se confruntă angajatorii. Iar fenomenul migrației este în 
creștere, deficitul de personal afectând atât de mult unele firme, încât se văd nevoite să înceteze 

activitatea. Astfel, Job Selection reprezintă o oportunitate pentru tine dacă îți dorești angajați loiali, 
educați într-un sistem care respectă omul și meseria să și anume, sistemul de educație asiatic.

PENTRU PERSONAL ASIATIC?
DE CE SĂ OPTEZI

TINERI ȘI EDUCAT
Populația Asiei de Sud este 
majoritar formată din tineret 
capabil, profesionist, calificat și 
talentat în multe domenii.

OFERĂ STABILITATE
Personalul asiatic oferă stabilitate 
în cadrul companiei deoarece vin 
să lucreze pe termen lung.

MOTIVAȚI FINANCIAR
Sunt multumiți de condițiile de 
lucru și salariile din România, fiind 
mai bune decât în țările lor.

EFICIENȚĂ CRESCUTĂ
Randamentul asiatic este ridicat în 
timpul lucrului, fiind dispuși să 
lucreze ore suplimentare.

SUNT UȘOR ADAPTABILI
Foarte mulți asiatici au lucrat în 
alte țări, experimentând diferite 
experiențe culturale și de muncă.

OFERĂ SERIOZITATE
Personalul recrutat din Asia este 
mai disciplinat, mai serios și 
respectă autoritatea, o trăsătură 
specifică culturii asiatice.

FORȚEI DE MUNCĂ
ORIGINEA

Putem recruta pentru business-ul tău forță 
de muncă din toată zona asiatică cu 
precădere din anumite țări.
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SERVICIILE DE IMIGRARE
Toate formalitățile necesare privind serviciile de 
imigrare pentru viitorii angajați (obținerea vizelor, 
autorizațiilor de muncă, permiselor de ședere și restul 
formalităților legale ce presupun comunicarea cu 
Oficiul Roman pentru Imigrări) ne revin contractual.

DURATA ÎNTREGULUI PROCES
Întregul proces de recrutare și formalitățile de 
aducere a personalului asiatic în România durează 
aproximativ 90 de zile din momentul semnării 
contractului.

COSTURI
Acum știi care sunt avantajele personalului asiatic și 
ți-ai făcut o idee despre procesul de recrutare și 
angajare al acestuia. Dacă te-ai convins de avantaje, 
următorul pas este să iei în calcul toate costurile care 
implică angajarea acestuia:

Avizele și actele necesare aducerii în țară a 
personalului
Transportul (bilet de avion + alte mijloace de 
transport până în orașul unde ai afacerea)
Cazare și masă pe perioada contractului
Salariul net oferit. Pe lângă salariu, poți lua în calcul 
acordarea oricărui beneficiu suplimentar care va 
spori interesul acestora. Nu uita că aceștia pleacă 
de lângă familiile lor pentru o perioadă îndelungată 
și că manifestă o apreciere deosebită pentru 
angajatori, fiind recunoscători pentru beneficiile pe 
care aceștia le pun la dispoziția lor

Comisionul nostru – variază în funcție de 
modalitatea de colaborare – recrutare sau leasing 
de personal – dar și de volumul personalului asiatic 
solicitat

PROCESUL DE RECRUTARE
FACILITĂM ÎNTREG

PROCESUL DE RECRUTARE
Semnarea contractului de comandă personal asiatic

Crearea profilului candidatului împreună cu echipa 
noastră

Identificarea candidaților, selecția CV-urilor, 
interviurile de preselecție

Asistență în procesul de selecție, organizarea 
interviurilor, la cerere

Întocmirea fișei postului și semnarea contractului de 
angajare conform normelor din România

Pregătirea și obținerea vizelor în țara de origine și în 
România

Expedierea avizului de muncă în țara de proveniență 
a angajatului și obținerea vizei de lungă ședere în 
scop de muncă

Logistica pentru sosirea în România

Obținerea permisului de ședere temporară în 
România

Avantaj! Poți inchiria forță de muncă de la noi sub forma de leasing de personal.
Personalul asiatic va fi pe statul nostru de plată iar tu vei plăti o factura de Prestări Servicii!

Noi avem grijă de tine, iar tu să ai grijă de afacerea ta

Avem peste 25 de ani de experiență în recrutare, cu o echipă tânără, 
motivată, profesionistă, care oferă servicii bune și oneste

Misiunea noastră este să ne ajutăm partenerii să se dezvolte, să 
progreseze și să aibă parte de personal profesionist

Știm că îți doresti membrii pentru echipa ta care să fie loiali, 
muncitori și care să adauge din potențialul lor companiei tale

Ne identificăm cu nevoile companiei tale și facem tot posibilul să fii 
mulțumit de serviciile oferite

Începem procesul de recrutare prin a înțelege nevoile companiei tale 
și ceea ce cauți la un angajat

Ne ocupăm de toate formalitățile necesare procesului de recrutare

Oferim mediere în orice situație pe toată perioada contractuală
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