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ZAJIŠTĚNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ VÝPOMOCI
pro retail, výroby, sklady a administrativy

člen Asociace poskytovatelů personálních služeb a Asociace pracovních agentur

http:/ www.apps.cz/

http:/ www.apa.cz/

1994

91 000

8 mil. Kč

založení společnosti

zájemců v databázi

základní jmění

232 mil. Kč

4 000

1 161 000

roční obrat

pracovníků za rok

zajištěných h/rok

Agentura STUDENT s.r.o. je ryze česká společnost a působí na

POČET ZAJIŠTĚNÝCH HODIN ZA ROK

trhu práce již více než 24 let. Zaměřujeme se na poskytování
outsourcingu mezd, personální agendy a na flexibilní zajišťování
dočasné pracovní výpomoci (brigádníků) z řad studentů SŠ a VŠ
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a „nestudentů“.

Přestože je v názvu naší agentury historicky použito slovo
„STUDENT“, tvoří dnes studenti přibližně 1⁄5 našich pracovníků.

Vedeme mzdy pro více než 4000 zaměstnanců ročně.
Díky bohatým a dlouholetým zkušenostem nabízíme i kompletní
vedení mzdové agendy a poskytování personálního servisu.
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2010

Váš partner pro profesionální zajištění flexibilní pracovní síly

Poskytujeme komplexní
personální služby

Patříme mezi
nejvýznamnější
pracovní agentury
v Praze
/www.apps.cz/
Jsme členem http:/
APPS - Asociace
poskytovatelů

DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ

PAYROLL OUTSOURCING

Agenturní zaměstnávání

Zprostředkování pracovníků

Zajištění flexibilní pracovní síly na dlouhodobé
i krátkodobé projekty

Ideální pro zajištění většího množství brigádníků
v rámci projektu

Minimální administrativa z vaší strany - vše na klíč

Vedení mzdové a personální agendy jménem vaší
společnosti na základě plné moci

Zajištění pracovníků na DPČ nebo PP - dle vašich
požadavků
Zaměstnancí nespadají do headcountu

Možnost využití úspory u DPP, která činní pro
každého brigádníka až 3.400 Kč/měsíc

PERSONAL OUTSOURCING

RECRUITMENT

Vedení personální agendy full time pracovníků

Vyhledání kandidátů na vámi požadované pozice

Vše na klíč - snížení zátěže vašeho personálního
a mzdového oddělení

Vyhledáváme zaměstnance na nižší a střední
pozice napříč různými obory

Snížení headcountu

http://www.apps.cz/
http:/
/www.apa.cz/
personálních
služeb a APA
- Asociace
pracovních

agentur
http://www.apa.cz/ - veškeré naše profesionální služby jsou
v souladu s platnými zákony, normami a etickým
kodexem asociací.
Od velké části personálních agentur na trhu
práce se odlišujeme hlavně individuální péčí
o každou zakázku a efektivním řízením
objednávek.

INZERCE

A DALŠÍ SLUŽBY

Možnost zveřejnění nabídky na našich stránkách
a spřátelených serverech

Více najdete na našem webu:

Jednoduchý kreditní systém bez topování a nutného
kupování balíčků VIP služeb
Možnost inzerovat pod jménem agentury - uvedete
mzdu bez návaznosti na vaši společnost. Reakce
následně chodí přímo vám

https://www.student.cz/pro-firmy#nase_sluzby

Nabízíme Vám
Webová aplikace
eObjednávky

JISTOTU STABILNÍHO PARTNERSTVÍ
Jsme na trhu přes 24 let a naše základní jmění je
ve výši 8 000 000 Kč za svou práci ručíme.

3/ EVIDENCE DOCHÁZKY
Systém umožňuje evidenci odpracovaných hodin
brigádníků, nemusíte již zasílat emaily ani potvrzovat
výkazy – v případě zájmu vše vyřeší aplikace.

ŘEŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

4/ ÚDAJE O BRIGÁDNICÍCH

Pojištění do 2 000 000 Kč.

Potřebujete telefonní kontakt na brigádníka,
který u Vás byl minulý týden? Zjistit zda má průkaz pro
práci v potravinářství nebo kolik již odpracoval směn?
To vše lze najít v profilu brigádníka.

ON-LINE OBJEDNÁVKY
Vlastníme webové rozhraní s možností validace
nadřízeným.

5/ PŘEHLED SMLUVNÍ DOKUMENTACE
Přišla kontrola z SÚIP? V systému máte jak dočasná
přidělení, smlouvy brigádníků tak třeba i kopie
průkazu pro práci v potravinářství.

DENNÍ REPORTING
Reporting obsazenosti jednotlivých prodejen.

6/ STATISTIKY

FLEXIBILITU
Jsme k dispozici 7 dní v týdnu.

Objednávku je možné zadat kdykoli, navolíte si jen
jednotlivé požadavky a agentura začne pracovat
na obsazení.

Pokud potřebujete hlídat produktivitu, tak systém
umožňuje exporty po střediscích nebo úsecích a to za
zvolené období včetně fakturační ceny. Není problém
zjistit, kolik jste za konkrétní týden měli objednáno a
zajištěno hodin a to i přepočteno na FTE včetně
celkové fakturační ceny.

2/ ONLINE REPORT OBSAZENOSTI

7/ STRUKTURA PŘÍSTUPŮ

Kdykoli je možné se přihlásit a v rychlém přehledu
zjistíte aktuální stav obsazení všech vašich objednávek
po jednotlivých dnech.

Potřebujte, aby jednotlivý vedoucí měli přístup jen ke
svým oddělením, ale jejich nadřízený k většímu počtu?
Není problém, přístupy lze upravovat dle potřeb
jednotlivých uživatelů.

1/ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

KVALITNÍ ZÁZEMÍ
V prosinci jsme byli schopni zajistit až 5 500 h
denně. V jeden den podepsat smlouvy se 130
pracovníky a k tomu odbavit přes 280 lidí na
přepážkách.
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Podíl z 1.161.000 zajištěných hodin / 2018
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Další reference naleznete na www.student.cz/pro-firmy#reference

Servis je důležitý jak pro klienty,
tak i brigádníky.
Uvědomujeme si, že v dnešní době je nutný jak servis pro naše
klienty, tak brigádníky a proto se snažíme nabízet lepší služby,
než ostatní. Tímto získat náskok při vyhledávání pracovníků.

 eBRIGÁDY

 Denní vyplácení

Webová aplikace ve které si mohou brigádníci
obsazovat směny dle vlastních možností.

Nabízíme možnost denního / týdenního vyplácení
záloh a to v plné výši bez jakéhokoli poplatku.

Zadáte objednávku, směny se objeví v systému
a pokud brigádník splňuje nastavená kritéria, mohou si
směnu sami obsadit 24 hodin denně.
Aplikace umožňuje informování o nových směnách,
zadávání oblíbených brigád, vytvoření CV a další.

Brigádníci tak mají možnost jít na směnu v neděli
a hned v pondělí si peníze vyzvednout na pokladně
nebo nechat zaslat na účet.

 Prostorné zázemí kanceláře

 Rychlé informování o směnách

Máme prostornou čekárnu a 5 přepážek,
kde nabízíme brigády, sepisujeme smlouvy
a vyplácíme mzdy.

Směny si mohou brigádníci obsadit nejen přes
eBrigády nebo osobně v kanceláři, ale také přes
email, telefonicky nebo sms.

Brigádníci u nás nemusí trávit dlouhou dobu čekáním
než je někdo odbaví a díky našemu systému jsme
schopní odbavit velké množství pracovníků.

Pokud dorazí Vaše objednávka na nové směny, ihned
tuto nabídku rozposíláme vhodným brigádníkům.
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 Neposíláme pracovníky při opakované
nespokojenosti k dalším klientům
Řídíme se heslem 2x a dost!
Našim cílem není jen zaplnit směny, ale zaplnit je
kvalitními pracovníky, kteří odvedou práci
v potřebné kvalitě.

 Nezajišťujeme ubytování
Nevozíme cizince ze zahraničí a neřešíme jejich
ubytování.
Pracujeme pouze se zaměstnanci, kteří bydlí v okolí
pracoviště nebo jsou ochotni dojíždět. I díky našemu
nadstandardnímu servisu jsme schopni brigádníky
zaujmout k práci přes naši společnost.
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Agentura STUDENT s.r.o.
Hráského 25, 148 00 Praha 4 - Chodov
DIČ: CZ25114841
IČ: 25114841

Základní jmění: 8 000 000 Kč
Datová schránka: j58jpzw

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 50942
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Vaše kontaktní
osoby

Bc. František Jareš
+420 777 696 727
frantisek.jares@student.cz

Bc. Jan Zábranský
+420 777 836 213
jan.zabransky@student.cz
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