HYVÄT YRITYKSET

10 vuotta rekrytointeja
ja henkilöstövuokrausta
Onnistunut rekrytointi on avain menestykseen ja yritykselle iso investointi tulevaisuuteen, sanoo Click Henkilöstöpalveluiden Turun aluejohtaja Heikki Huotari.
Siksi rekrytointeja suunnitellessa kannattaakin miettiä, riittääkö oma
osaaminen ja resurssit prosessin läpiviemiseen vai olisiko järkevämpää hankkia
ulkopuolisen asiantuntijan apua.
- Yleinen trendi tuntuu nyt olevan,
että yritykset miettivät yhä tarkemmin,
mitä tehdään itse ja mitä voidaan ulkoistaa. Me teemme rekrytointeja työksemme, joka päivä. Jos rekrytointeja tekee vain silloin tällöin, siihen ei välttämättä pääse muodostumaan rutiinia,
Huotari sanoo.
- Toimimme mielellämme sparrauskumppanina, jotta tärkeää päätöstä ei
tarvitse tehdä yksin. Henkilöstöpalvelun käyttäminen myös säästää yrittäjän aikaa ja hän voi keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan, hän jatkaa.
Turussa, Tampereella ja Helsingissä toimiva Click Henkilöstöpalvelut Oy
täytti helmikuussa 10 vuotta. Nopeasti
kasvanut perheyritys työllistää parisenkymmentä rekrytoinnin ammattilaista ja
se välitti henkilöstövuokrauksen kautta
yli 700 ja suorarekrytoinnein toista sataa työntekijää eri yrityksiin. Lisäksi yritys tarjoaa soveltuvuusarviointipalveluita rekrytointipäätöksen tueksi.
- Asiakkaamme ovat meille tosi tärkeitä: he ovat se syy, miksi olemme nyt
tässä. Haluammekin kiittää heitä meille osoitetusta luottamuksesta. Olemme
saaneet tehdä yhteistyötä hienojen yritysten kanssa näiden vuosien aikana.

ilmoitus

Tampereentie 8, 20300 Turku
Puh. 010 574 1601
www.click-hp.fi

Vastuullista ja luottamuksellista palvelua

Me teemme tätä työksemme, joka päivä. Click Henkilöstöpalvelun Turun rekrytointiammattilaiset Heikki Huotari, Joonas Leiro, Janne Lukander, Jukka Lehtovaara, Tuulia Merranti ja Maiju Pokkinen.

Click Henkilöstöpalvelut on auktorisoitu
henkilöstöpalveluyritys ja Henkilöstöpalveluyritysten liiton jäsen.
- Kiteytettynä auktorisointi tarkoittaa sitä, että toiminta on vastuullista ja
luottamuksellista niin asiakkaiden kuin
työntekijöidenkin suuntaan. Meitä koskee työnantajana kaikki samat lait ja
asetukset kuin muitakin yrityksiä: noudatamme työehtosopimuksia ja työterveyshuolto ja muut työnantajavelvoitteet
on järjestetty niin kuin pitääkin, Huotari toteaa.
Click Henkilöstöpalveluihin luottaa
yli 1400 asiakasyritystä eri puolilla Suomea. Asiakkaat ovat pääasiassa pieniä
ja keskisuuria yrityksiä. Yritys välittää
työntekijöitä muun muassa teollisuuteen, logistiikkaan, rakennuksille, palvelualoille sekä toimistotehtäviin.
- Yleensä meidän kautta työllistytään
pidempiaikaisiin työsuhteisiin ja kauttamme haetaan vähemmän työntekijöitä keikkatöihin. Olemme etsineet avainhenkilöitä todella moninaisiin tehtäviin
ja meillä työskentelee henkilöstövuokrauksen kautta jatkuvasti työntekijöitä
noin 20-30 eri työehtosopimuksen alla.
- Asiakaskunnan kasvaessa olemme
myös palkkaamassa lisää omaa henkilökuntaa kaikille paikkakunnille, jotta
pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

