PARĘ SŁÓW NA TEMAT
Outsourcing usług jest to nic innego jak powierzenie pewnego zakresu prac podmiotowi zewnętrznemu. Główną zaletą
outsourcingu jest poprawa efektywności pracy w przedsiębiorstwie i co za tym idzie, optymalizacja kosztów własnych.
Wdrożenie outsourcingu w przedsiębiorstwie jest zasadne w sytuacji, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od
wewnętrznych. Ograniczeniu ulegają koszty utrzymania bazy technicznej, a usługi outsourcingowe generują zysk finansowy,
ponieważ stanowią koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Kształtowanie racjonalnej polityki zatrudnienia, ograniczającej
ilość osób do niezbędnych dla działalności firmy, pozwala na zoptymalizowanie poziomu zatrudnienia.

Do zalet tego rozwiązania niewątpliwie zaliczyć można:

/ ograniczenie nakładów inwestycyjnych na utrzymywanie bazy technicznej

/ niższy poziom zatrudnienia

/ zabezpieczenie wykwalifikowanego personelu do powierzonych zadań

/ przejęcie zobowiązań kadrowo – płacowych związanych z pracownikami

/ zapewnienie przedsiębiorstwu płynności oraz ciągłości realizacji usług
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/ przejęcie odpowiedzialności za zadania powierzone w ramach usługi outsourcingowej

FIRMA I MISJA
2A Strategy & Logistics jest polską firmą zlokalizowaną we Wrocławiu. Kilkuletnie doświadczenie w branży outsourcingowej i rozwój
firmy zadecydowały o rozszerzeniu firmy do istoty Spółki z graniczoną odpowiedzialnością.

Specjalizacją firmy jest:

outsourcing usług

Co nas wyróżnia:

/ wyłączna obsługa sektora B2B

produkcyjnych
i okołoprodukcyjnych

sprzątanie obiektów
wielkopowierzchniowych

pośrednictwo pracy

/ poparta rekomendacjami przedsiębiorstw wysoka jakość usług

/ gwarancja jakości i zgodność wyników z założeniami strategicznymi

/ sprawdzony system zarządzania jakością

/ umiejętność płynnego i szybkiego wdrażania projektów

w sektorze medycznym
na terenie Emiratów Arabskich
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/ elastyczność w zakresie dopasowania do szczególnych potrzeb przedsiębiorstwa

JAK PRACUJEMY
1/

wstępna analiza środowiska pracy

5/

selekcja kandydatów

2/

wyznaczenie koordynatora operacyjnego

6/

szkolenie pracowników

3/

opracowanie strategii współpracy

7/

logistyka

4/

organizacja miejsca pracy

8/

nadzór wykonawczy

CO OTRZYMASZ

www.2asl.pl

1/

ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

5/

przejęcie zobowiązań kadrowo - płacowych

2/

płynność realizacji usług na etapie wdrażania projektu

6/

stabilną współpracę dopasowaną do potrzeb

3/

dostarczenie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

7/

sprawdzony system zarządzania jakością

4/

przejęcie pełnej odpowiedzialności za wykonywane usługi

8/

gwarancję jakości wykonywanych zadań

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Decydując się na podjęcie współpracy z 2A Strategy & Logistics zyskasz indywidualny program wsparcia produkcji w swoim
przedsiębiorstwie. Nasz zespół opracuje strategię dopasowaną do środowiska pracy i potrzeb wykonawczych. Wyselekcjonujemy
oraz przeszkolimy pracowników, zadbamy o płynność produkcji gwarantując jednocześnie własciwą jakość produktu końcowego.
Specjalnie wyznaczona osoba będzie persanolizowanym opiekunem dedykowanym do kontaktów w obszarze powierzonych zadań.

Zachęcamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania,
na życzenie udostępnimy rekomendacje naszych klientów.

/ Prezes Zarządu Alicja Domińczak
e-mail: a.dominczak@2asl.pl

www.2asl.pl

2A Strategy & Logistics Sp. z o.o.
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