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Kik vagyunk mi?
Az EU Select Munkaközvetít rugalmasan dolgozó, különböz EU-s tagállamokból érkez 
munkavállalókat közvetít. Munkatársaink többsége magyar. De közvetítünk munkaert Litvánia,
Lengyelország, Portugália és Németország területérl is. Ersségünk, hogy tudjuk milyen 
problémákkal küzdenek a megbízóink. Nagy gonddal és odafigyeléssel válogatjuk ki a megfelel
munkatársakat, ezért megbízóink számíthatnak a képzett, produktív munkatár-
sakra és a jó kommunikációra. Szakosodtunk a payrolling-szolgáltatásokra is,
további információért látogasson el a www.euselectuitzendorganisatie.nl 
honlapra.

Folytonosság a jöv�ben is
Az EU Select virágzó gazdasági helyzetben is tud Önnek motivált munkaválla-
lókat toborozni, mivel mi különböz EU-s tagállamokból
toborzunk és válogatunk, és állandóan keressük az
újabb forrásokat. 
Az elöregedés folytatódik és a jövben egyre inkább ki
fogjuk aknázni az EU-s tagállamok munkaerinek
áramlását. Az EU Select nem tesz fel mindent egy
lapra, hanem több forrása is van a toborzásban, így a
megbízókat a munkaer-hiány kells közepén is 
gyorsan és zökkenmentesen el tudja látni személyzet-
tel. Ez az EU Select erssége! 

Az EU Select politikája és néze-
te
Az EU Select nagyon odafigyel arra, hogy kik-
üszöbölje a kiközvetítés szokásos problémáit,
például, hogy a munkavállaló nem megy dol-
gozni, vagy túl késn ér a munkába, vagy eset-
leg nem a megfelel ember kerül kiközvetítés-
re. Mindent nagyon gondosan elkészítünk,
mind a megbízókkal, mind a munkavállalókkal,
így elkerüljük az utólagos félreértéseket vagy
kérdéseket. Alapvet fontosságú számunkra,
hogy megfelel és teljes kör információt
gyjtsünk be a megbízótól. Ezt követen a
jelentkezk mérettetnek meg, megnézzük,
hogy megvannak-e bizonyos képességeik, és a
a legtöbb esetben a referenciákat is leellenriz-
zük. Így elkerülhet, hogy bármely fél csalódott legyen.  
A toborzás és kiválasztás módszere és minsége, valamint az elkészít munkála-
tok garanciát adnak a jövre nézve, arra, hogy a megbízóknak továbbra is minsé-
get és folytonosságot tudunk nyújtani. 
Az  EU Select már felkészült a jövre.



Ágazatok
Az EU Select elssorban a termelési, technikai, élelmiszeripari, logisztikai és fémipari területekre
közvetít munkatársakat. Külön részlegünk van az ápolási és kertészeti munkákhoz, és a rugalmasan
dolgozó fodrászoknak. Az ápoláson belül az álláshirdetések száma egyre n, és nagy munkaer-
hiány várható. A más EU-s tagállamokban történ válogatásnak és képzésnek (pl. holland órának)
köszönheten az EU Select EU-s szakemberek segítségével tud segíteni a hiány pótlásában. Így az
EU Select tapasztalt munkaert tud ajánlani a kertépítésben és kertgondozásban is, akár önkor-
mányzatoknak, akár kertészeteknek, vagy más intézményeknek. Ha ezermesterekre, vagy szakem-
berekre van szüksége, akkor is megtaláljuk Önnek a megfelel munkaert. Sok ágazatra kiterjed
tudásunknak és tapasztalatunknak köszönheten megbízhat az EU Select-ben!

Megbízhatóság
Az EU Select olyan szervezet, ahol az szinteség, megbízhatóság és az ígéretek betartása nagyon

fontos szerepet játszanak. Az üzleti életben nem mindig tartják be, amiben
megállapodnak, nem hívják vissza a másikat és nem fogadják szívesen a
kritikát. Az EU Select odafigyel ezekre, és tartja, amit megígért. Ha bizony-
os kéréseknek nem tudunk eleget tenni, szintén megmondjuk. Csak a leg-
jobb munkaerk közvetítésével foglalkozunk, a minség és megbízhatóság
fontos nekünk. Az érvényben lév jogszabályoknak megfelelen dolgozunk,
és a szükséges engedélyek és dokumentumok birtokában vagyunk. 

Találkozó és bemutatkozás
Ha további információra van szüksége, vagy
szeretné megbeszélni, hogy az EU Select mily-
en lehetségeket tud nyújtani az Ön számára,
akkor lépjen kapcsoltba velünk és beszéljünk
meg egy találkozót. Örömmel állunk rendelkezé-
sére. EU Select, info@euselectuitzendorganisa-
tie.nl

 

   

  

 

   

  



 

   

  


