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To, co nas odróżnia od innych firm działających w naszej branży to fundament, na 

bazie którego powstała FOLGA. Byliśmy „po drugiej stronie”, czyli klientem usług, 

które dziś Państwu  proponujemy. Znamy słabe punkty branży HR oraz doskonale 

rozumiemy potrzeby pracodawców.

NIE JESTEŚMY TYPOWĄ AGENCJĄ PRACY

Z dumą wspomagamy rozwój naszych klientów,z przyjemnością weźmiemy również 

udział  w sukcesach Twojej firmy. 

Wierzymy, że dbałość zarówno o pracodawców, jak i pracowników, to czynniki, które 

składają się na nasz wspólny sukces. Nasza oferta outsourcingu pracowniczego 

odpowiada na potrzeby firm borykających się z notorycznym niedoborem personelu, 

a także dla przedsiębiorstw, które ze względu na dynamiczny wzrost, potrzebują 

pilnego dopływu pracowników na dowolne stanowisko.

Od początku towarzyszy nam motto:

OUR PEOPLE YOUR SUCCESS

outsourcing s. 6

temporary work s. 8

recruitment s. 10

hr s. 14

IT s. 16

med s. 18

invest s. 20

marketing s. 22

consulting s. 24

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.

Jakub Goliszewski

Prezes Folga S.A.
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Czy wiesz, że...

blisko 

50% 
Firm w Polsce 

ma problem ze znalezieniem
odpowiednich kandydatów
do pracy?
* Kantar Millward Brown. Badanie zrealizowano na próbie 305 pracodawców

w dniach 18-27 lipca 2018 roku

ZAPEWNIJ SWOJEJ FIRMIE

I MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
STABILIZACJĘ

s. 4 s. 5
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Umożliwiamy Państwu przetestowanie oraz sprawdzenie umiejętności 

kandydata w praktyce przed podjęciem decyzji o jego stałym zatrudnieniu.

TRY & HIRE

outsourcing

AW początkowym okresie kandydat

zatrudniony jest w agencji pracy

i oddelegowany do Państwa. BPo sprawdzeniu jego kwalifikacji

i predyspozycji przechodzi

do Państwa na stałe.

s. 6 s. 7

Warto zastanowić się nad oddaniem części procesów 
przedsiębiorstwa profesjonalnej firmie inwestując 
w usługę jaką jest outsourcing. Wykonujemy ją dzięki swoim 

pracownikom bez najmniejszej odpowiedzialności po stronie Klienta.

Jest to najbardziej elastyczne rozwiązanie umożliwiające wspólne 

planowanie nad zapotrzebowaniem na personel zewnętrzny.

Rozwój firmy oznacza coraz więcej 
obowiązków, nad którymi trzeba 
zapanować. 
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Czasowe oddelegowania kandydata do pracy w Polsce 
lub za granicą. Oddelegowanie oferujemy w formie leasingu lub pracy 

tymczasowej.

ODDELEGOWANIE

Rekrutujemy i zatrudniamy pracowników na umowę tymczasową, a następnie 

kandydaci są oddelegowani do Państwa na maksymalny okres 18 miesięcy.

Pracodawca użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikiem, dokumentacji godzin jego pracy, etc.

PRACA TYMCZASOWA

temporary work
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Nasza firma dąży do wsparcia Państwa 

biznesu poprzez wyeliminowanie wszelkich 

problemów, związanych z pozyskaniem 

zasobów ludzkich. Analizujemy potrzeby 

każdego naszego Klienta, na bazie których 

przygotowujemy spersonalizowane 
rozwiązania oraz indywidualne 
oferty.

Dzięki współpracy z nami znajdziecie 

Państwo najlepszego kandydata na 

konkretne stanowisko. 

Wykorzystując dwie najpopularniejsze 

i najskuteczniejsze metody: direct 
search oraz head hunting staramy 

się by profil kandydata idealnie pasował 

do Państwa preferencji.

KLASYCZNA

W dzisiejszych czasach bariera 
geograficzna nie istnieje. Podobnie 

jest z dostępem do pracowników, gdzie 

jesteśmy w stanie zrekrutować dla 

Państwa osoby zgodne z Państwa 

oczekiwaniami, nawet z drugiego końca 

Ziemi.

MIĘDZYNARODOWA

REKRUTACJA 

REKRUTACJA 

IN
TE
R
N
A
TI
O
N
A
L

R
E
C
R
U
IT
M
E
N
T

H
E

A
D

 H
U

N
TI

N
G

 
D

IR
E

C
T 

S
E

A
R

C
H

s. 10 s. 11

recruitment

Spośród całej gamy naszych usług, 

rekrutacja pracowników stanowi jeden 

z najważniejszych elementów dalszych 

działań.

Rynek pracownika stał 
się faktem,
a przed dynamicznie 
rozwijającą się polską 
gospodarką, pojawiły 
się zupełnie nowe 
wyzwania.
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HR

ADMINISTRACJA
KADROWA
Proponujemy współpracę w kwestii obsługi 

dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie 

akt osobowych, przygotowywanie 

zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz 

sporządzanie umów i aneksów. 

PAYROLL
Usługa ta dotyczy obsługi dokumentacji 

płacowej tj.: naliczaniu wynagrodzeń dla 

pracowników, raportowaniu do ZUS, 

rozliczaniu osób na umowach 

cywilno-prawnych, przygotowywaniu 

przelewów bankowych, sporządzaniu 

miesięcznych rozliczeń podatku 

dochodowego i innych.

DORADZTWO PRAWNE
Oferujemy kompleksowe, stałe lub jednorazowe, 

wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Posiadamy 

spore doświadczenie w dziedzinie odszkodowań, 

windykacji czy negocjacji umów i kontraktów. 

DORADZTWO PODATKOWE
Naszym Klientom proponujemy współpracę i 

pomoc w kwestii rozwiązywania problemów 

podatkowych i ich optymalizacji, kontaktem z 

organami skarbowymi, cenami transferowymi, 

czy też audytami lub badaniami bilansu. 

DORADZTWO KSIĘGOWE
Oferujemy Państwu pełny zakres usług 

księgowych, kadrowych oraz płacowych 

niezależnie od rozmiaru Państwa firmy. Oprócz 

standardowej oferty, wszystkim naszym 

Klientom zapewniamy bezpłatnie doradztwo 

podatkowe, tak byście Państwo zawsze byli na 

bieżąco z przepisami dotyczącymi bezpośrednio 

Państwa.

s. 12 s. 13
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IT

Nie da się ukryć, iż 
w dzisiejszych czasach 
mierzymy się z zupełnie 
nową rzeczywistością 
i ogromnym skokiem 
w branży IT. 

Posiadamy wyszkolonych headhunterów 
oraz współpracujemy z biurami karier 

uniwersytetów w całej Polsce 
po to, aby przedstawić Państwu najlepszego

kandydata na określone stanowisko.

s. 16 s. 17

Jako profesjonaliści w swojej branży 
podjęliśmy wysiłek aby zapewnić 
naszym Klientom zarówno specjalistów 
od wsparcia IT, jak i architektów 
dostarczających gotowych rozwiązań. 

Praktycznie każda firma posiada w swoich 

zasobach przynajmniej jednego informatyka, 

a z całą pewnością osobę, która jest 

odpowiedzialna za obsługę firmy w tej 

dziedzinie.
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Folga Med specjalizuje się
w zatrudnianiu personelu 
opiekuńczego, świadczącego
usługi pielęgnacyjne wobec 
podopiecznych na terenie Niemiec.  

s. 18 s. 19

med

pomoc osobistego koordynatora

legalne zatrudnienie

zlecenia dopasowane do 
dyspozycyjności osoby 
zainteresowanej 
i jej preferencji

bezpłatne zakwaterowanie

zadowolenie z współpracy z naszym 
doświadczonym zespołem 
specjalistów

Naszym pracownikom gwarantujemy:

W trosce o komfort pracy osób 

zatrudnionych, nasz zespół 
opracowuje tylko 
sprawdzone zlecenia, które 

mogą być stałym miejscem 

zatrudnienia opiekunek/ 

opiekunów osób starszych.

Współpracujemy z stałymi 
partnerami na terenie 
całego kraju, co pozwala na 

rzetelne monitorowanie sytuacji 

naszych pracowników w domach 

zleceniodawców przez 

współpracujących koordynatorów.
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s. 20 s. 21

invest

Dlatego też, reagując na potrzeby rynku, zdywersyfikowaliśmy 
i poszerzyliśmy nasze usługi o realizację hoteli pracowniczych, 
w kluczowych miejscach w Polsce.

Pomysł na rozwój tego skrzydła narodził się niemalże naturalnie i jest on wynikiem 

naszego doświadczenia w branży HR.

Kwatery i miejsca noclegowe, bo o tej  kwestii mówimy w tym miejscu, nie zawsze 

były najlepszej kondycji lub były one oddalone od miejsc pracy o wiele kilometrów. 

Ogromne zapotrzebowanie na siły 
pracownicze ze Wschodu oraz
napływ pracowników do Polski 
wygenerował problem braku
odpowiedniej infrastruktury
na przyjęcie tak dużej 
ilości przyjezdnych.
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Nasze podejście nie jest szablonowe,
a propozycje muszą również nam dać satysfakcję. 

Chcemy przez ten okres współpracy z Państwem poczuć 

się częścią Państwa zespołu i oddać klimat Państwa firmy 

w taki sposób, aby każdy Klient poczuł, iż Państwa 

aktywność nie jest powierzchowna ale pełna pasji oraz 

zaangażowania.

Wizerunek firmy jest jednym 
z podstawowych elementów,
o który powinien dbać każdy,
nie tylko początkujący
przedsiębiorca.

s. 22 s. 23

marketing

Obecnie na rynku istnieje wiele agencji reklamowych, które 

bądź to same, bądź poprzez outsourcing, próbują swoich sił 

prezentując rozmaite rozwiązania w dziedzinie promocji. 

Niestety nie zawsze spełniają one naszych wymagań 

proponując standardowe opcje namawiając bardzo często 

do utartych i mało kreatywnych działań. Sami będąc 

klientem wielu różnych firm specjalizujących się w obsłudze 

social media, budowaniu stron, kampaniach adwords, czy 

copywritingu, niestety bardzo często doświadczaliśmy 

swoistego niedosytu. Problem z brakiem zaangażowania 

oraz znajomości branży, przez naszych partnerów, 

doprowadzał wielokrotnie do nieporozumień, częstych 

zmian, przesunięć terminów, a w efekcie do rezygnacji 

z dalszej współpracy. 

Oferujemy kompleksowe 
rozwiązanie, poprzedzone 
odpowiednią analizą 
Państwa firmy oraz specyfiki 
branży w jakiej Państwo 
działacie.

EMAIL MARKETING
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VIDEO MARKETING
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aktywność nie jest powierzchowna ale pełna pasji oraz 

zaangażowania.

Wizerunek firmy jest jednym 
z podstawowych elementów,
o który powinien dbać każdy,
nie tylko początkujący
przedsiębiorca.
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marketing

Obecnie na rynku istnieje wiele agencji reklamowych, które 

bądź to same, bądź poprzez outsourcing, próbują swoich sił 

prezentując rozmaite rozwiązania w dziedzinie promocji. 

Niestety nie zawsze spełniają one naszych wymagań 

proponując standardowe opcje namawiając bardzo często 

do utartych i mało kreatywnych działań. Sami będąc 

klientem wielu różnych firm specjalizujących się w obsłudze 

social media, budowaniu stron, kampaniach adwords, czy 

copywritingu, niestety bardzo często doświadczaliśmy 

swoistego niedosytu. Problem z brakiem zaangażowania 

oraz znajomości branży, przez naszych partnerów, 

doprowadzał wielokrotnie do nieporozumień, częstych 

zmian, przesunięć terminów, a w efekcie do rezygnacji 

z dalszej współpracy. 

Oferujemy kompleksowe 
rozwiązanie, poprzedzone 
odpowiednią analizą 
Państwa firmy oraz specyfiki 
branży w jakiej Państwo 
działacie.

EMAIL MARKETING

INTERNET MARKETING

MOBILE MARKETING

VIDEO MARKETING

CONTENT MARKETING

SOCIAL MEDIA



s. 24 s. 25

W ramach swojej działalności tworzymy projekty doradztwa 
personalnego, coachingu oraz szkoleń. 

Naszym Klientom proponujemy również realizację audytów oraz usług w zakresie 

analizy rynku pracy.

consulting

Proponujemy wsparcie dla działów odpowiedzialnych za zasoby ludzkie oraz osób 

zarządzającymi firmami w kwestiach weryfikacji umiejętności podległego personelu 

i zwiększania ich kompetencji wraz z optymalizacją czasu pracy.

Oferujemy usługi dla biznesu, które 
stworzyliśmy na bazie własnego 
doświadczenia i know-how. 
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s. 26

Dlaczego FOLGA?

zapewniamy legalne i stabilne 
zatrudnienie

ograniczamy rotację 
pracowników

dostarczamy obsługę 
kadrowo-płacową

organizujemy wszelkie 
formalności: wizy, oświadczenia, 
zezwolenia roczne, 
zakwaterowania oraz dojazd 
pracowników

monitorujemy terminy 
pozwoleń, badań i szkoleń

przejmujemy 
odpowiedzialność przed 
instytucjami kontrolującymi

oferujemy proste rozliczenie 
za usługę w formie faktury 
VAT

gwarantujemy koordynatora 
projektu

Jesteśmy członkiem

pracowników

ZATRUDNIAMY

1000+

DOSTARCZYMY 

20pracowników

72hw 

ZAPEWNIAMY

50pracowników

7w dni

PONAD

100
zadowolonych Klientów

(+48) 59 725 71 89

biuro@folga.com.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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Rekrutacja
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Dział Handlowy
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