
 

Zaplňte vaše volné 

pracovní pozice 

s naší nabídkou pracovníků z domova i ze zahraničí 



  

Spolehlivý dodavatel vašich zaměstnanců 

XAWAX a EXPRESS PEOPLE a vytvořili tak jedinečnou  

mezinárodní skupinu s dvacetiletou zkušeností,  

12  000 zaměstnanci, 20 pobočkami v regionu CEE   

a s mimořádně silnou kompetencí v oblasti náboru. 

Proto dovedeme flexibilně zajistit chybějící   

pracovníky i vám. 

Jednoduše dáváme lidem práci. Vyhledáváme  

vhodné pracovní příležitosti a k nim ty správné lidi   

s nejrůznější úrovní kvalifikace i zaměstnaneckého  

poměru, zajišťujeme kompletní servis v oblasti   

personalistiky. Navíc poskytujeme množství  

doplňkových služeb, jako jsou vstupní školení,  

ubytování a doprava i podpora zaměstnancům  

na pracovišti prostřednictvím našich koordinátorů  

a manažerů. 

Naše společnost Manuvia se jako lídr trhu   

personálního leasingu s působností v šesti zemích  

střední a východní Evropy zaměřuje na zajištění  

zaměstnanců a řízení lidských zdrojů. Poskytujeme  

široký výběr služeb od vyhledávání, recruitingu   

a získávání stálých zaměstnanců až po školení   

a konzultace v oblasti personálních strategií.   

Naším prvořadým cílem je zajistit podnikům   

a výrobcům vhodné pracovníky, a to v libovolném  

počtu a v krátkém čase, a současně nabídnout  

profesionální služby a péči k udržení dočasných  

zaměstnanců. 

Naše nová historie se začala psát v roce 2018,  

kdy jsme spojili čtyři silné pracovní a personální  

agentury: McROY Group, Wincott People,   



  

Sloužíme vašim potřebám a cílům 

Náš tým s více než   náborovými pracovníky 100  má   poboček 20  v   zemích 6 . Týdně uskutečníme   

více než   000 telefonátů 20  a měsíčně více než   000 pracovních pohovorů 5 . Naše interní databáze   

obsahuje více než   pracovních kontaktů 500 000 . 

RECRUITMENT  

PROVOZ 

UBYTOVÁNÍ 
SPRÁVA ZAŘÍZENÍ A BUDOV 

KONTROLA KVALITY 

VLASTNÍ IT ODDĚLENÍ 

FINANCE A MZDY 

DOPRAVA 

PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
A KLIENTY 

PERSONÁLNÍ LEASING  



  



  



  



  

Marketing  

V rámci hledání vhodných kandidátů realizujeme sofistikované   

marketingové kampaně s progresívním přístupem na více než   

15  marketingových platformách. Aktuálně probíhá více než 2 500  

našich kampaní, přičemž 85 % z našich celkových marketingových  

nákladů bylo použito na online reklamu v 8 zemích. Díky našim  

úspěšným investicím do reklamy na hledání kandidátů jsme ročně  

zpracovali 197 300 reakcí od zájemců o práci.  

197 300 

reakcí od zájemců o práci 

2  500  kampaní 

8 

zemí s naší   
online reklamou 



 

Hledáte zaměstnance?  

Nechte to na nás  

Chybí vám ve vaší firmě anebo podniku pracovní sily? Obraťte se na společnost  

Manuvia a naši profesionálové vám kdykoliv spolehlivě zabezpečí vhodné  

zaměstnance z domova i ze zahraničí. Naší náplní je efektivně zaplnit vaše  

chybějící pracovní pozice a dokonale splnit všechny vaše nároky. 

Těšíme se na vás!  



 

sales@manuvia.com 

www.manuvia.com 


