V Praze, leden 2011

Mgr. Petr Procházka
Dříve výkonný ředitel společnosti Lybar, a.s. a ředitel
krajského zastoupení personální agentury Grafton
Recruitment.

Mgr. Pavel Slezáček
Dříve Generální Manažer společného podnikatelského
projektu společností Mitsui a William King.
Více než 15 let zkušeností s řízením řady podnikatelských
projektů v pozici vrcholového manažera.

Vážená paní, Vážený pane,
Několik posledních měsíců se divize BNFC-HR společnosti Bénéficielle, s.r.o. specializovala
přednostně na poradenskou činnost v oblasti lidských zdrojů. Nábor zaměstnanců tvořil doplňkovou
aktivitu v rámci komplexní služby našim zákazníkům. Zaznamenali jsme však velkou spokojenost
s výsledky naší práce (viz reference) a zvyšující se potřebu skutečně kvalitních kandidátů na nejrůznější
pozice v mnoha sférách podnikatelského prostředí.
Na základě těchto indicií jsme se rozhodli více soustředit i na nábor zaměstnanců a nabízíme Vám tuto
službu, kterou rozšiřujeme naše působení v oblasti personální práce.
Na rozdíl od běžných personálních agentur, které vyhledávají uchazeče na pozice pouze dle Vámi
poskytnutých popisů pozic, bez hlubšího profesionálního a lidského porozumění situace ve Vaší společnosti
(kdy konzultanti jsou mnohdy, při vší snaze, vzdělání a inteligenci, mladí lidé bez osobních a odborných
zkušeností), my Vám nabízíme komplexní službu při použití osobního know–how, které jsme získali
syntézou zkušeností z dvacetileté praxe ve vrcholovém managementu národních i nadnárodních korporací,
vedením krizových týmů, osobním řízením společností a rovněž zkušenostmi s prací pro mezinárodní
personální agentury.
Služba, kterou Vám nabízíme, si klade za cíl:
Na základě osobních zkušeností z výrobního a obchodního prostředí přesně
pochopit Vaše potřeby
Doporučovat Vám pouze špičkové a prověřené zaměstnance na volné pozice
Přesvědčit Vás o nutnosti kvalitního výběru (dle statistiky se 60% výběrů
zaměstnanců ukáže do 1 roku jako chybné)
Poskytovat služby v kvalitě „Hi-Fi“ za ceny nižší, než je běžné.
Podstatou naší nabídky je spolupráce v oblasti péče o lidské zdroje na bázi dlouhodobé průběžné
spolupráce.
Nabízíme novou metodiku agenturní péče a rozvoje lidských zdrojů. Jako jediná personální agentura
Vám nechceme zaměstnance pouze za úplatu vyhledávat, paralelně totiž říkáme: „Nekupujte si
zaměstnance, které nepotřebujete!“
Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi vám osobně představíme sebe i náš způsob práce, se kterým,
skromně řečeno, slavíme nemalé úspěchy.
Chtějte to nejlepší – chtějte Bénéficielle, s.r.o.
Mgr. Pavel Slezáček

Mgr. Petr Procházka

.

