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‘‘

Om oss

Vi har bevisat oss i vårt
arbete med både stora företagsenheter, ministerier och
statligt ägda företag och små
och medelstora privata företag.

‘‘

Vårt företags filosofi är att erbjuda våra partners, kunder
och kandidater en bättre service med moderna metoder för
personalutbildning och ledning.

Kompetens
inom
mänskliga
resurser
-Våra tillgångar är kunskapen, erfarenheten och
självsäkerheten som är investerade i alla våra affärsförhållanden.
-Vårt syfte är att ställa
vår experterfarenhet till
förfogande för våra partners i den volym och i den
form som de behöver den.

‘‘

Sök

Vi hittar lämpliga kandidater för alla befattningar relaterade till administration,
produktion samt specialister
på låg- och medelnivå.
Vi erbjuder kompletta löneoch personaladministrationstjänster, vilket sparar
tid och frigör dig från den administrativa bördan i samband med personalhantering.

Vi kommer att erbjuda dig en
mängd olika lösningar för att
tillgodose dina bemanningsbehov
samt individuella samråd om
arbetsrelaterade frågor.

Vilka typer
avmänskliga
resurser har
vi?

Specialister
Kvalificerad specialist
som kan tillhandahållas enligt kundernas
krav: för deltidsarbete
eller för en tidsperiod
som bestäms av
kunden.

Grupper av
anställda
På begäran kommer
vi att ge dig ytterligare
information beroende
på ditt intresse och
behov.

Abaco HR gör det möjligt för er att hantera den
personal ni behöver på
ett mer operativt sätt och
i enlighet med era specifika behov. Den långa
rekryterings-, permitterings- och löneprocessen
kommer inte längre att
vara ert ansvar.

Vilka tjänster
erbjuder vi?
Omfattande HR-tjänster för nystartade företag
• Hjälp vid val av plats;
• Uppskattning av personalkostnader;
• Hyrning av lednings- och stödpersonal;
• Införing av ett effektivt lönesystem;
• Organisering av utbildningar, omskolning, kurser osv.

Rekrytering & Urval
• Ledande befattningar
och specialister;
• Administrativ och teknisk
personal;
• Övriga anställda beroende på kundens behov.

Vad kan vi
erbjuda er?

Anställda:

• Grupper av säsongsanställda;
• Extra personal vid arbetstoppar;
• Anställda som behövs vid lansering av nyaprodukter;
• Långtidsanställda.

Aktiviteter

Personaluthyrning

-Personaluthyrning är en tjänst som gör det möjligt för er att
rekrytera personer som officiellt är anställda hos Abaco HR,
medan de faktiskt arbetar för ert företag. Villkoren för tjänsten
blir fastställda i ett avtal mellan Abaco HR och ert företag,
medan anställningsförhållandena med de uthyrda medarbetarna
föreskrivs i avtalet mellan dem och Abaco HR.
-Utkontraktering utkontraktering är en tjänst varigenom ni utkontrakterar en specifik aktivitet, som kommer att ordnas och
utföras helt av Abaco
HR. Detta befriar er från de administrativa uppgifter som stöder
er kärnverksamhet och optimerar er budget.
Villkoren för tjänsten fastställs i ett avtal mellan Abaco HR och
ert företag.
Inom båda dessa tjänster är Abaco HR ansvarigt för löneadministrationen och kommunikationen med skattemyndigheterna
och andra myndigheter.

Utkontraktering

Varför ska
ni använda
våra tjänster?

• Om ert företag inte har tillräckligt med personal för att hålla lönedatabasen
och de därav följande svårigheterna med att hantera alla formaliteter som
krävs enligt den gällande arbetslagstiftningen;
• För tillfälliga projekt som kräver ytterligare personalresurser: reklam- och
marknadsföringskampanjer, säsongsarbete, tillfälliga anställningar;
• Vid långvarig frånvaro av anställda från arbetet på grund av sjukdom;
• Vid frånvaro av anställda på grund av graviditet, födsel eller föräldraledighet;
• För företag som inte skulle vara lönsamma om de utförde sin personalhantering på egen hand;
• För att minska den administrativa bördan för företagets personalspecialister;
• För att undvika onödiga kostnader i samband med rekrytering

Vilka är
fördelarna
med tjänsten?

• Utkontraktering av alla aktiviteter som har med personalhantering att göra;
• Spara kostnader för rekrytering av personal som bedriver denna verksamhet;
• Spara kostnader för arbetsstationsutrustning, hårdvaror och specialiserad
programvara;
• Spara kostnader för juridisk rådgivning och samråd;
• Inget ytterligare behov av att ständigt följa och efterkomma förändringarna i
arbets- och säkerhetslagstiftningen
• För tillfälliga projekt som kräver ytterligare personalresurser: reklam- och
marknadsföringskampanjer, säsongsarbete, tillfälliga anställningar;
• Vid långvarig frånvaro av anställda från arbetet på grund av sjukdom;
• Vid frånvaro av anställda på grund av graviditet, födsel eller föräldraledighet;
• För företag som inte skulle vara lönsamma om de utförde sin personalhantering på egen hand;
• För att minska den administrativa bördan för företagets personalspecialister;
• För att undvika onödiga kostnader i samband med rekrytering

• Möjlighet att hyra under alla omständigheter - heltid eller deltid, för en viss
period.
• Kvalitetssäkring av urvalsprocesserna och minimerad risk för anställning av
olämpliga kandidater:
möjlighet att först bekanta er med de utvalda anställda och först senare att få
dem permanent uthyrda åt er utan att ni ska behöva ta risk i förväg
• Undvik att riskera företagets image vid avskedanden;
• Betala endast för faktiskt arbetade timmar;
• Hålla ett flexibelt antal medarbetare beroende på företagets behov.

Kompetens
inom mänskliga
resurser

Enligt avtalet om utkontraktering utför de anställda arbete i era
lokaler eller på en plats som tillhandahålls av AbacoHR och
deras ersättning betalas ut när de beställda arbeten eller tjänsterna har slutförts.
Enligt personaluthyrningsavtalet tillhandahåller personaluthyraren (Abaco HR) kvalificerade medarbetare för tillfällig "användning".
Sådana arbetare arbetar enligt kundens arbetsschema och
deras arbetsplatser finns på klientens kontor, platser och lokaler,
men de får sin månadslön från personaluthyraren (Abaco HR).
Ibland säger kunden upp deras arbetsuppgifter medan de är anställda hos personaluthyraren (AbacoHR).
och sistnämnda värvar dem tillbaka inom sin personal så att de
ska kunna fortsätta att utföra sina normala uppgifter medan de
är anställda i personaluthyraren (AbacoHR).
Personaluthyrningsavtalet gör det möjligt för personaluthyraren
(Abaco HR) att utföra redovisningsuppgifter (dokumenthantering, beräkning och betalning av skatter och löner, registrering av
anställningsdokument, osv.), vilket optimerar kundens skatter
och kostnader.
När arbetarna ingår ett anställningsavtal med
personaluthyraren (Abaco HR), kommer Abaco HR senare att
bära alla risker och ansvara för att arbetslagstiftningen följs och
att arbetsgivarens alla andra skyldigheter uppfylls.
Några av de frågor som parterna i personaluthyrningsavtalet
måste enas om gäller uthyrarens ersättning för eventuella
skador som personalen lider på grund av dåliga arbetsvillkor,
samt sättet att ersätta för skada på kundens egendom, verifiering av de anställdas skicklighet och andra frågor som rör arbetsförhållandena.

Personaluthyrning kan vara en effektivare
lösning vid tillfälliga bemanningsbehov och kortsiktiga projekt så som lansering av nya produkter.
Ökad arbetsbelastning under säsongen kan
också kräva en tillfällig personalökning.
Vid uthyrningen av arbetskraft väljer
Abaco HR några av de mest kvalificerade
medarbetarna och tar hand om kundens intresse.
Vi utför rutinmässig personalhantering
såsom
beräkning och betalning av löner, resekostnader och andra nödvändiga åtgärder.
Förvärvet av tillfällig personal belastar inte er
personal- och löneavdelning.
Vår databas innehåller erfarna arbetssökande som har slutfört vår egen
intern utbildning och som är experter inom
olika områden.

Effektiv
lösning

Kontakter

Webb: abacohr.com
Post: office@abacohr.com
Mobil: +46 73 4967789
+359 895 450 455
Kontor: Bulgaria, Sofia,
Kozlodui str. 74

