


Profil společnosti Adecco  

Identifikace společnosti 

 

Adecco  spol. s r. o. 

Sídlo: Radlická 1714/113a, 158 00  Praha 5 – Nové Butovice 

IČO: 458 06 403 

DIČ: CZ45806403 

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12018 výpisu 

 

Kontaktní osoba: 

 

 

 100% vlastníkem společnosti Adecco spol. s r.o. je ADECCO 

SA, 1275 Chéserex, Švýcarsko. 



Motto společnosti  

 „Lepší práce, lepší život “ je 

motto, vystihující naši práci. 

 Jasně jím deklarujeme, v čem se 

Adecco liší. Vyjadřuje náš závazek 

ke zprostředkování lepšího 

zaměstnání uchazečům a zároveň 

zajištění kvalitních zaměstnanců pro 

naše obchodní partnery. 

 

 

 „Lepší práce, lepší život “ 
charakterizuje přístup, který mohou 

kandidáti a klienti od naší společnosti 

očekávat. Pomáhá nám i ve vzájemné 

spolupráci a ovlivňování se. 

 

  

 



Adecco ve světě  

Global leader in HR services  

Největší světová  

personální  

společnost 

Obrat v roce 

2011 

 20,5 mld. EUR  

5500 poboček 

 ve více než 

 60-ti zemích  

100 000 klientů 

po celém světě 

33 000 interních 

 zaměstnanců 



Adecco Česká Republika 

Obrat v roce 

2011:  

779 mil. Kč 

Síť 15-ti poboček 

20 let  

zkušeností  

na českém trhu 

Více než 500 

pohovorů týdně 

Přes 80 000 

kandidátů v  

naší databázi 

 

  

 Základ našeho úspěchu spočívá ve spojení 

pevného zázemí mezinárodní společnosti s 

lokální přítomností.  



Naše služby 

Permanent Placement 

Temporary Help 

Executive Search 

Ostatní služby 

Psychological Tests 

Outplacement 

Outstaffing 

Assessment Centre 

Recruitment Support 

Try & Hire 

Payroll 

Outsourcing 

International Mobility 

Development Centre 



Naše zaměření 

 

 Adecco se specializuje na vyhledávání a výběr kandidátů zejména v následujících 

oborech: 
 

Telekomunikace a kontaktní centra 

Automobilový průmysl a výroba  

Doprava a logistika 

IT a technické pozice 

Prodej a maloobchod 

Bankovnictví a finance 

Farmacie 



 Permanent Placement 

 

Co to je:  
Vyhledání vhodných uchazečů pro naplnění stálých pracovních míst. 
Služba zahrnuje vše přes personální poradenství, výběry, testování až 
po následné doporučení uchazečů. Pracujeme s vlastní databází 
uchazečů i s inzertní podporou. Na libovolnou pozici představíme 
uchazeče, kteří prošli důkladným výběrem a splňují klientem 
požadovaný profil.  

 

Výhody:  

• Úspora času - šetříte čas, energii a náklady Vašeho HR oddělení, 
které vznikají při zpracování ohlasů z veřejných zdrojů, provádění 
pohovorů, testování a ověřování referencí. 

• Znalost - vždy Vás napřed navštívíme, abychom poznali prostředí, 
pro které máme najít vhodného uchazeče. 

• Nezávaznost - platíte až v případě úspěšného vyhledání a nástupu 
nového zaměstnance. 

• Záruka - na vybraného uchazeče poskytujeme garanci až po dobu 
prvních šesti měsíců. 

• Péče - služba nekončí nástupem zaměstnance, poskytujeme Vám 
následnou systematickou péči.  

 



Temporary Help 

Co to je: 

• Poskytování agenturních zaměstnanců formou dočasného přidělení. 

• Dočasná výpomoc všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly. 

• Může jít o nárazové akce, v době dovolených nebo v případě nemoci Vašeho 

zaměstnance, ale lze tuto službu využívat i na dlouhodobé bázi při nutnosti 

navýšení potřeby pracovních sil v opakujících se sezónních špičkách a ve 

všech dalších případech, kdy to charakter Vaší činnosti vyžaduje. 

• Postaráme se o výběr kvalifikovaných osob z řad našich zaměstnanců, 

kompletní osobní a mzdovou agendu. 

• Zákazníkovi účtujeme předem dohodnutou sazbu za provedení služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody : 

• Flexibilita - vždy budete mít pouze tolik pracovních sil, kolik právě potřebujete 

•  Efektivní řešení výpadku zaměstnanců (nemoc, dovolené, mateřské 

dovolené) 

• Přenesení nákladů - vaše náklady na vyhledání, výběr a zaškolení pracovníků 

jsou nulové. 

• Snížení administrativy - odpadá Vám vedení mzdové a personální agendy. 

• Náklady na flexibilní pracovní sílu se Vám nepromítnou do mzdových nákladů, 

protože je účtujeme jako poskytnutou službu. 



Ostatní služby 

Executive 
Search 

Try & Hire 

Recruitment 
Support 

Speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce 
specializovaných odborníků. Jedná se o cílené 
oslovení zkušeného kandidáta, který je předem 
vytipován z firem ze stejného nebo příbuzného 
oboru činnosti klienta nebo na stejných pozicích a 
který nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale 
může být nabídkou osloven natolik, že se 
rozhodne změnit zaměstnavatele. 

Tento systém je kombinací služeb Permanent 
Placement a Temporary Help. Je vhodný např. 
všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního 
místa není dosud rozhodnuto. Zaměstnanec 
Adecco vykonává požadovanou službu a 
Adecco se zavazuje uvolnit jej do trvalého 
pracovního poměru k zákazníkovi, jakmile ten o 
to požádá. 

 

 

Jakékoli podpůrné aktivity, vztahující se k výběru 
pracovníků do trvalého pracovního poměru. 
Podpora může sestávat z různých prvků, z nichž 
lze využít všechny, nebo zvolit jen některé. 
Obsaženy mohou být: náborová kampaň včetně 
inzerce, „horká linka“ pro informace uchazečům, 
zpracovávání ohlasů, jejich evidence a statistika, 
odmítnutí nevyhovujících uchazečů, pohovory 
(po telefonu, osobní), testování kandidátů 
zkušenými psychology atd. 

 



Ostatní služby 

Outplacement 

Assessment 
centra 

Xpert testing 

Outplacement je služba, jejímž cílem je 
poskytnout komplexní profesionální podporu 
společnosti a zaměstnancům před, během i po 
procesu organizačních změn spojených se 
snižováním počtu pracovníků. Programy 
outplacementu jsou zaměřeny na všechny 
skupiny pracovníků, kterých se organizační 
změny dotknou – jak uvolňované, tak i zůstávající 
zaměstnance a speciálně na manažery. 
 

Nástroj pro hodnocení kandidátů nebo 

zaměstnanců s ohledem na jejich dovednosti, 

schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon 

specifikované pozice. Assessment center může 

obsahovat případové studie, modelové situace, 

hraní rolí, skupinové diskuse, , konstrukční a 

kreativní úlohy, psychodiagnostické testování 

„na míru“, pohovory. 

 

Xpert  je unikátní soubor testovacích nástrojů, 

vhodný pro prověření schopností ať už kandidátů 

na trvalá či dočasná pracovní místa, tak i 

současných zaměstnanců. Testování lze 

provádět buď na internetu, nebo v písemné 

formě či pomocí kufříkové sady. 



Ostatní služby 

Outsourcing 

Payroll 

Outstaffing 

Převzetí kompletní odpovědnosti za ucelenou část 
aktivit společnosti zákazníka. Chce-li se klient plně 
koncentrovat na hlavní předmět svého podnikání, 
přenechá obslužné procesy nám. Adecco zajistí 
kompletní servis; průběžně doplníme a 
zapracujeme potřebný personál, postaráme se o 
osobní a mzdovou agendu.  
 

Předání mzdové a personální agendy do rukou 

externího dodavatele, který garantuje správnost 

zpracovaných výstupů a důvěrnost informací o 

výši platů a mezd. Může jít o úplné převedení 

zaměstnanců klienta do našeho stavu 

s návazností na vedení mzdové a personální 

agendy pod naší hlavičkou.  

 

Řešení, které Vám přinese další zaměstnance, 
kteří nebudou počítáni do interního headcountu 
podobné TH s tím rozdílem, že Adecco v tomto 
případě zaměstnance nevyhledává. Převezme 
část vašich zaměstnanců do svého interního 
stavu.  Řešení např. pro společnosti, které 
nemají vlastní HR oddělení 



Reference – významní zákazníci 

Našimi klienty jsou přední české nebo mezinárodní společnosti z různých oborů: 

 

 



Proč si zvolit Adecco za partnera 

• Poskytujeme ucelená řešení v oblasti řízení lidských zdrojů 

• Produktové portfolio optimalizujeme dle Vašich individuálních potřeb 

• Využíváme nejlepší zkušenosti z celého světa  

• Disponujeme uceleným mezinárodním know-how, které adaptujeme podle lokálních 
specifik a požadavků 

• Jsme zastoupeni ve všech regionech v ČR, a tudíž známe specifika lokálních pracovních 
trhů 

• Garantujeme Vám vysokou kvalitu služeb  

• Jsme držitelem certifikátu ISO 9001 

• Používáme propracovaný systém měření  

 spokojenosti našich zákazníků  

• Poskytujeme závazky svým  

 klientům i uchazečům 

 

 



 Kontakty 

 

Těšíme se na budoucí spolupráci 
 

Jméno Příjmení 

Adecco spol. s r.o. 

Tel: 

E-mail 

www.adecco.cz 


