
Zbudujmy przyszłość 
europejskiego HR!

Being different, being strong



Eurotemps to pierwsze europejskie partnerstwo firm specjali-

zujących się w usługach HR, oferujące profesjonalne usługi selekcji i 

rekrutacji oraz zarządzanie personelem w różnych krajach. 

Eurotemps, dzięki specjalistycznemu know-how i szerokiej wiedzy 

zdobytej dzięki połączeniu doświadczeń różnych partnerów, jest w 

stanie szybko i skutecznie reagować na potrzeby firm zlokali-

zowanych w całej Europie, gwarantując konkurencyjne i wysokiej 

jakości usługi. 

Wyróżnia się globalnym, a jednocześnie lokalnym podejściem: 

każdy członek Eurotemps, od lat zakorzeniony na swoim terytorium, 

zachowuje swoją wyjątkowość i elastyczność, reagując na potrzeby 

klientów w odpowiedni sposób. 

Dzięki Eurotemps międzynarodowe firmy mogą uzyskać dostęp do 

specjalistycznych usług za pośrednictwem sieci 340 agencji na tere-

nie Włoch i Polski (Orienta), Francji, Luksemburga i Hiszpanii 

(R.A.S), Belgii (ASAP.be), Niemec (Expertum), Portugalii (Talenter).

EUROTEMPS



Być dla firm partnerem, oferującym wysokiej jakości rozwiązania w 

zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

WIZJA

USŁUGI

DLACZEGO WYBRAĆ EUROTEMPS

Wyspecjalizowany zespół wspierający klienta na wszy-
stkich etapach, dzięki obecności na terytorium Europy 

Duże doświadczenie we wszystkich sektorach 

Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb 
firmy 

Innowacyjne systemy zarządzania zasobami ludzkimi 

Spersonalizowane raporty  

Administracja personalna

Rekrutacje stałe

Szkolenia 

Leasing pracowniczy

HR Consulting



Orienta jest jedną z głównych agencji zatrudnienia na rynku 

włoskim, działającą od 1993 roku. Specjalizuje się w usługach 

pracy tymczasowej, rekrutacji i selekcji, outsourcingu, szkole-

niach oraz doradztwie personalnym. Obecnie we Włoszech 

posiada 55 oddziałów i osiąga obrotyponad 150 milionów euro. 

Grupa Orienta wkroczyła również na rynek polski, zakładając 

spółkę Orienta Polska. 

Grupa Talenter™ została założona w 1999 roku i jest największą 

firmą w sektorze zasobów ludzkich w Portugalii. Specjalizuje 

się w rekrutacji i selekcji, szkoleniach, administracji, outsour-

cingu i konsultacjach. W 2018 osiągnął obrót w wysokości 85 

mln euro; Talenter ™ ma 26 oddziałów w Portugalii.

ASAP znajduje się w pierwszej dziesiątce czołowych agencji 

pracy na rynku belgijskim. Specjalizuje się w administracji, 

rekrutacji i selekcji oraz pozyskiwaniu projektów. ASAP obecnie

ma 80 oddziałów i generuje sprzedaż w wysokości 311 

milionów euro. 

R.A.S. – Francuska grupa założona w 1969 roku, specjalizująca 

się w usługach HR. Główna działalność firmy to: selekcja oraz 

zatrudnienie tymczasowe. Grupa ma 130 oddziałów na terenie 

Francji i generuje obrót w wysokości 310 milionów euro (dane z 

2018 roku).

Expertum, firma z 40 oddziałami i 30-letnim doświadczeniem, 

specjalizująca się w rekrutacji na stanowiska techniczne i spr-

zedażowe na rynku niemieckim. Koncentruje się na klientach z 

branży budowlanej i inżynieryjnej, przemyśle lotniczym oraz 

przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

WIĘCEJ INFORMACJI                              www.orientapolska.pl  
poland@eurotemps.eu


