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Szanowni
Państwo

GRUPA S.O.S.

Oddajemy w Wasze ręce Katalog prezentujący dorobek i potencjał  GRUPY 

S.O.S., mając nadzieję iż nasza oferta zainteresuje Państwa i stanie się  

impulsem do nawiązania owocnej współpracy. GRUPA S.O.S. od kilkunastu  

lat działa na rynku usług,  podejmując coraz to nowe, różnorodne wyzwania. 

Stawiamy na rozwój i dobre relacje z Klientem. Jesteśmy zawsze otwarci na 

współpracę i nowe propozycje. Nasza podstawowa działalność obejmuje:

Ochronę fizyczną•	
Systemy technicznego zabezpieczenia mienia •	
Usługi porządkowe •	
Outsourcing personalny•	

W każdym z tych obszarów stawiamy na najwyższy poziom świadczonych 

przez nas usług, zadowolenie i zaufanie Klienta oraz długofalową współpracę. 

Działamy wg zasady „Jakość, a nie ilość” i swoją ofertę rekomendujemy tym 

podmiotom, którym jesteśmy w stanie zagwarantować stały, najwyższy 

standard przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów.

Jesteśmy polską firmą rodzinną, a nasz profesjonalizm poparty jest kilkuna-

stoletnim doświadczeniem oraz stale rosnącą listą zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

GRUPA S.O.S.

nie boi się
wyzwań

GRUPA S.O.S.



Nasza
strategia

Wybrani
Klienci

•  ALMA  •  AMPLUS  •  ATAL S.A.  •  BONITO.PL  •  BUMA  •  CARREFOUR  •  CENTRUM BIUROWE  „KRAKÓW BIZNES PARK”  
•  CENTRUM BIUROWE “OPTIMUM PARK”  •  CENTRUM BIUROWE „VINCI”  •  COLLEGIUM MEDICUM  •  DHL  •  DYSKRET  
•  GALECO  •  GLS  •  GOODMAN  •  GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL  ZABRZE  •  GRUPA KOPEX  •  GRUPA VALEO  

•  HSW STALOWA WOLA  •  ID LOGISTIC  •  INSTYTUT ZOOTECHNIKI  •  KAJIMA POLAND  •  KLASZTOR BENEDYKTYNÓW  
•  KRK AIRPORT SERVICES  •  KUEHNE+NAGEL  •  MECALUX SPÓŁKA Z O.O.  •  MESSER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.  

•  NOVA TRADING S.A.  •  ORBICO  •  PANATTONI  •  PGE S.A.  •  PKO BP  •  PROLOGIS PARK  
•  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.  •  QVS  •  RABEN LOGISTIC POLSKA  •  SALWATOR GROUP  

•  SCHOLZ RECYCLING POLSKA  •  SKANSKA  •  SPIE POLSKA  •  STRABAG  
•  VESUVIUS POLAND SPÓŁKA Z O.O.  •  WALSTEAD GROUP  •  WKG SPÓŁKA Z O.O.  •  XEROX
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GRUPA S.O.S.

Różnorodność i renoma naszych 
partnerów świadczy o tym, 
iż potrafimy sprostać największym 
wymaganiom. 

Dla każdego potencjalnego Klienta 
przygotowujemy indywidualną ofertę, 
która poprzedzona jest głęboką i rzetelną 
analizą jego potrzeb i wymagań oraz
specyfiki prowadzonej działalności.

zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego 

przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby cały personel naszej firmy  

pracował rzetelnie, odpowiedzialnie i uczciwie. Nadzór nad wykonywaniem 

Kontraktów zawsze realizowany jest kilkustopniowo. Począwszy od inspektorów 

i Koordynatorów, którzy bezpośrednio kontrolują wykonywanie usług dla 

Klienta, poprzez nadzór wykonywany przez Managerów poszczególnych 

wydziałów, a skończywszy na kontroli zarządczej. Cały ten zespół cały czas 

pozostaje do dyspozycji Klienta i nieustannie czuwa aby usługi świad-

czone przez GRUPĘ S.O.S. były wykonywane z najwyższą starannością.   

 

Dbamy o to aby nasi pracownicy świadczący bezpośrednio usługi byli w jak 

najlepszy sposób przygotowani do swoich obowiązków, a nasi inspektorzy 

i  Koordynatorzy regularnie przechodzą okresowe szkolenia, których celem 

jest poznawanie nowych rozwiązań, technologii i trendów z zakresu świad-

czonych usług, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Osoby bezpośrednio 

nadzorujące Kontrakty są zobowiązane do stałego kontaktu z Klientem  

i natychmiastowego reagowania na jego uwagi. Ponadto GRUPA S.O.S.  

nieustannie monitoruje jakość wykonywanych usług m.in. poprzez system 

ankiet dostępny na portalu internetowym.



OPtyMAlizACjA Kosztów

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów i wspierając ich w dążeniu do  

osiągnięcia największej konkurencyjności na rynku oferujemy optymalizację 

kosztów świadczonych przez nas usług stosując różne metody – organizacyjne, 

proceduralne, techniczne.

Cele biznesowe naszych Klientów 
traktujemy jak własne działając 
na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
ich firm poprzez optymalizację kosztów.

GRUPA S.O.S.

NASzA StRAteGiA 7

Oferta
krok po kroku

analizujemy potrzeby, ograniczenia i wymagania Klienta;

w zależności od rodzaju świadczonej usługi rekomendujemy optymalizację kosztów np. poprzez: 

zmiany organizacyjne i techniczne, korzystanie z ulg PFRON, zastosowanie Time Sharingu itp.;

reorganizujemy funkcjonowanie ochrony fizycznej poprzez tworzenie alternatywnych planów 

ochrony obiektów;

badamy możliwości zastosowania Time Sharingu lub innych form zabezpieczenia obiektów  

w usługach ochrony;

proponujemy alternatywne środki chemiczne i sposoby wykonywania usług porządkowych;

tam gdzie jest to możliwe tworzymy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Ulgi PFRON

zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca, który zatrudnia 25 i więcej osób w przeliczeniu na pełne 

etaty zobowiązany jest do odprowadzania comiesięcznych obowiązkowych składek na rzecz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W wielu sytuacjach oznacza to dodatkowe, często duże, miesięczne 

koszty dla przedsiębiorstwa. 

GRUPA S.O.S. prowadząc działalność w zakresie usług ochrony mienia i usług porządkowych zatrudnia  osoby niepełno-

sprawne na wszystkich tych stanowiskach, gdzie gwarantuje to niezmiennie wysoką jakość oferowanych usług, a jedno-

cześnie przyczynia się do wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych i do obniżenia kosztów świadczonych usług.

Klienci, którzy współpracują z GRUPĄ S.O.S. mogą liczyć z tego tytułu na znaczące ulgi w obowiązkowych składkach  

na rzecz PFRON.

Time Sharing

time Sharing to realizacja usług ochroniarskich przez pracowników ochrony lub Grupy Patrolowo-interwencyjne na 

rzecz kilku Klientów równocześnie. Usługa ta kierowana jest do tych Klientów, którzy nie potrzebują całodobowej 

ochrony fizycznej lub nie mogą sobie na nią pozwolić. Umożliwia ona zapewnienie wysokiego standardu ochrony przy 

jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów.

Obiekt objęty ochroną w systemie time Sharing jest w odpowiedni sposób dobezpieczany systemami elektronicznymi  

oraz obejmowany nieregularnymi patrolami inspekcyjnymi dokonującymi zewnętrznych i wewnętrznych oględzin 

ochranianego obiektu. Ochrona w systemie time Sharing może również stanowić dodatkowe wspomaganie stałej 

ochrony fizycznej, zwłaszcza dla dużych obiektów.

GRUPA S.O.S.
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GRUPA S.O.S.
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AUDyt bezPIeCzeństwA

Grupa S.O.S. oferuje kompleksowe przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa  

z uwzględnieniem specyfiki działalności i charakteru obiektu Klienta. 

Audyty są przeprowadzane przez odpowiednio wyszkolonych i doświadczonych 

inspektorów. Audyt jest niezbędny dla stworzenia w pełni skutecznych procedur 

zabezpieczenia obiektu.

Audyt bezpieczeństwa to niezwykle ważny 
element w procesie zabezpieczania obiektu. 
Polega on na kompleksowej analizie zagrożeń 
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,
które występują lub mogą wystąpić na obiekcie.

1312

procedury związane z bezpieczeństwem obiektu m.in.:
wejścia – wyjścia i uprawnień dostępu,•	
przechowywania kluczy, kart dostępowych, kodów wejściowych,•	
poruszania się po obiekcie i terenie przynależącym,•	
alarmowe i ewakuacyjne,•	
możliwości kradzieży wewnętrznej;•	

zagrożenia sabotażem:
efektywność działania wewnętrznych służb ochrony,•	
sposób zabezpieczania i przechowywania rzeczy wrażliwych•	
(dokumentów • pieniędzy • wartościowego sprzętu 
i urządzeń • materiałów niebezpiecznych);

systemy wewnętrznego zabezpieczenia elektronicznego i fizycznego.

bezpośrednie otoczenie obiektu:
lokalizacja obiektu,•	
skuteczność nadzoru i zabezpieczenia terenu zewnętrznego wokół obiektu;•	

rozkład dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych;
możliwości skutecznego nadzoru elektronicznego:

monitoring wizyjny,•	
czujniki ruchu,•	
kontrola dostępu;•	

  sposób zabezpieczenia fizycznego:
punkty kontroli,•	
drzwi, bramy, szlabany,•	
ogrodzenie;•	

   możliwości patrolowe i obserwacyjne pracowników ochrony fizycznej;
   stopień zagrożenia włamaniem i kradzieżą.

Analiza
zagrożeń

 zewnętrznych:

Analiza
zagrożeń

 wewnętrznych:

Audyt bezpieczeństwa
obejmuje:

Sporządzone raporty i wnioski pokontrolne zawierają kompleksową informację o:
możliwościach wystąpienia zagrożeń,•	
słabych punktach w ochronie fizycznej i elektronicznej,•	
brakach proceduralnych.•	

Przygotowujemy też pakiet rekomendacji i rozwiązań mających na celu
zoptymalizowanie sposobu ochrony obiektu, minimalizację bądź likwidację
potencjalnych zagrożeń oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 

Raport

OChRONA FizyCzNA OChRONA FizyCzNA

GRUPA S.O.S.



OChRONA FIzYCzNA mIeNIA

Ochrona fizyczna mienia oraz systemy technicznego zabezpieczenia mienia 

to od kilkunastu lat jedna z najważniejszych usług wykonywanych przez  

GRUPĘ S.O.S. Opracowujemy plan ochrony obiektu, montujemy, nadzorujemy  

i konserwujemy systemy alarmowe – od prostych modułów po systemy 

zintegrowane z rozbudowanymi funkcjami automatyki i kontrolą dostępu.  

zapewniamy przeszkolonych pracowników ochrony.

Różnorodność i renoma naszych 
partnerów świadczy o tym, iż potrafimy 
sprostać największym wymaganiom.

OChRONA FizyCzNA 1514

przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa obiektu; 

opracowanie Planu Ochrony obiektu z wykorzystaniem nadzoru 

elektronicznego oraz pracowników ochrony, jeśli jest to wskazane;

rekomendacja dopasowanych do potrzeb systemów alarmowych,  

monitorujących i kontroli dostępu;

montaż wybranych systemów, a następnie ich konserwacja;

przygotowanie niezbędnych procedur związanych z obowiązkami  

pracownika ochrony, podejmowanymi interwencjami i incydentami, 

oraz prowadzeniem ewidencji;

wyposażenie pracowników w odpowiednie umundurowanie oraz sprzęt;

ciągły nadzór nad pracownikami ochrony i stanem bezpieczeństwa obiektu  

realizowany przez Kierownika Obiektu i Inspektora Nadzoru;

monitorowanie zadań patrolowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

Active Guard;

podłączenie obiektu do Centrum Monitoringu w celu dodatkowej kontroli oraz 

udzielenia wsparcia Grupami Patrolowo-Interwencyjnymi w sytuacji zagrożenia.

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta przygotowujemy także 
koncepcje i opracowania zabezpieczeń obiektów z wykorzystaniem 
systemów kontroli dostępu, alarmów i telewizji przemysłowej  
włączając  te elementy w plan ochrony fizycznej. 

Tam gdzie jest to możliwe proponujemy zastąpienie ochrony 
fizycznej nadzorem elektronicznym (Time Sharing),  
dzięki któremu Klient może zyskać znaczne zoptymalizowanie  
kosztów ponoszonych na ochronę.

Oferta krok po kroku
GRUPA S.O.S.

OChRONA FizyCzNA



Oferta krok po kroku
analiza potrzeb Klienta;

przedstawienie planu funkcjonowania serwisu recepcyjnego;

ustalenie w porozumieniu z Klientem zakresu świadczonych usług;

dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;

realizacja  pełnego wachlarza usług towarzyszących procesowi rekrutacji 

i zatrudnienia:

badania pracownicze,•	

obsługa kadrowo-płacowa,•	

szkolenia,•	

zaopatrzenie w odpowiednie ubiory reprezentacyjne;•	

przejęcie ryzyka oraz obowiązków związanych z wypowiedzeniami stosunku pracy, 

zwolnień chorobowych, urlopów i zdarzeń losowych;

wymiana pracownika w przypadku gdy nie spełnia on oczekiwań Klienta;

budowa długotrwałych i bliskich relacji z Klientem.

Korzyści dla Klienta 

optymalizacja kosztów;•	
możliwość skupienia się na strategicznych celach biznesowych Firmy;•	
poczucie bezpieczeństwa;•	
bliskość współpracy i szybkość reakcji;•	
oszczędność czasu;•	
efektywna komunikacja w trakcie realizacji kontraktu;•	
zatrudnienie pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb  •	
i kultury organizacyjnej Firmy.
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Zadowolenie 
naszych 

Klientów jest 
dla nas 

najwyższym 
priorytetem.

USłUGi reCePCYjNe 

GRUPA S.O.S. oferując usługę serwisu recepcyjnego zapewnia sprawne  

funkcjonowanie firmy w codziennej pracy oraz w sytuacji zagrożenia. 

Naszych pracowników cechuje wyszkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa, 

reagowania w sytuacjach wyjątkowych i udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a także znajomość języków obcych. Dbamy o to aby nasz 

personel stale doskonalił swoje umiejętności i kwalifikacje zapewniając 

regularne szkolenia. Podchodzimy w sposób elastyczny do czasu pracy  

dostosowując się do potrzeb Klienta.

OChRONA FizyCzNA16

Nasz profesjonalizm poparty jest 
kilkunastoletnim doświadczeniem oraz 
długą listą zadowolonych Klientów.

GRUPA S.O.S.

OChRONA FizyCzNA
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Mając na uwadze właściwe i niezawodne działanie systemu alarmowego  

instalację poprzedzamy szczegółową analizą zagrożeń wynikających z cha-

rakteru prowadzonej działalności, specyfiki budynku i topografii terenu,  

a następnie przygotowujemy projekt w oparciu o najlepsze rozwiązania  

i technologie. Realizacją montażu zajmują się zawsze wysoko wykwalifikowani  

i doświadczeni technicy.

GRUPA S.O.S.

SySteMy ALArmowe

w systemach ochrony obiektów podwyższonego ryzyka, takich jak banki, 

sklepy jubilerskie, obiekty wojskowe czy kancelarie tajne;

w systemach ochrony biur, domów i mieszkań, które łączą w sobie 

bezpieczeństwo, oszczędność energii i wygodę użytkowania;

w obiektach wymagających najprostszych, niezawodnych, skutecznych 

i szybkich w montażu zabezpieczeń, wzbogaconych o pojedyncze dodatkowe 

technologie jak np. komunikator GSM.

Opracowując ofertę technicznego zabezpieczenia mienia zawsze mamy na 

celu obniżenie związanych z nią kosztów ponoszonych przez naszego Klienta 

i zapewnienie najwyższej jakości. Osiągamy to dzięki indywidualnemu podejściu 

i opracowywaniu dedykowanych systemów alarmowych. 

Nasi pracownicy są doskonale przeszkoleni w zakresie montażu i konserwacji  
systemów alarmowych oraz CCTV i mają ogromne doświadczenie w tym zakresie.

Stosowane przez nas urządzenia posiadają atesty i homologacje dopuszczające 
do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia.

Oferujemy usługę podłączenia systemów alarmowych do Centrum Monitoringu, 
dzięki czemu możliwe jest wysłanie do obiektu Grupy Patrolowo-Interwencyjnej  
w sytuacji zagrożenia.

Korzystamy wyłącznie z markowych produktów m.in.: 
SATEL	•	BOSCH	•	EXODUS	•	VEKO	•	HIKVISION	•	SAMSUNG

Wdrażane 
przez 

Grupę S.O.S. 
rozwiązania  

sprawdzają się 
doskonale:

Współpracujemy z wiodącymi
producentami systemów alarmowych.



SySteMy moNItorINGU

GRUPA S.O.S.
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Grupa S.O.S. projektując i wdrażając Systemy telewizji Przemysłowej CCtV 

opiera się na wieloletnim doświadczeniu swoich wyspecjalizowanych  

pracowników i najnowszych rozwiązaniach technicznych.

Opracowujemy rozwiązania techniczne 
adekwatne do potrzeb i specyfiki 
poszczególnych Klientów.

Rekomendujemy monitoring wizyjny jako 
niezwykle skuteczny element 
nadzoru i bezpieczeństwa. 

zakłady przemysłowe,

magazyny,

centra handlowe i sklepy,

banki,

hotele,

obiekty sportowe,

biura,

prywatne domy i posesje,

a także wszędzie tam, gdzie występuje intensywny ruch pojazdów i pieszych,  

a bezpieczeństwo jest priorytetem.

Oferujemy podłączenie systemów CCTV do Centrum Monitoringu  
i objęcie obiektu nadzorem elektronicznym w usłudze Time Sharing.

Doskonale 
sprawdza się 
w miejscach 

takich jak:

Systemy CCTV wyposażone są w zależności od zapotrzebowania i wymagań Klienta m.in. w rejestratory, 

układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych, detekcję ruchu, automatyczne przesyłanie obrazów 

poprzez łącza elektroniczne.

Systemy CCTV dają  nieograniczone możliwości przesyłania obrazu do Centrum Monitoringu oraz komputerowej 

obróbki sygnału wizyjnego. Umożliwiają nadzorowanie chronionych obszarów bez dodatkowego oświetlenia, 

jak również wykrywanie ruchu na kontrolowanym terenie.  

Systemy Telewizji Przemysłowej dają możliwość jednoczesnej obserwacji obrazów z wielu kamer, a także 

rejestracji nagrań ze wszystkich, które są zainstalowane na terenie obiektu.
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USłUGi PORzĄDKOWe: obiekty

GRUPA S.O.S. zapewnia usługi porządkowe, które dają najwięcej powodów  

do zadowolenia. zawsze zaczynamy od wizji lokalnej i analizy charakteru  

użytkowania obiektu. Dzięki temu powstaje harmonogram sprzątania doskonale 

dopasowany do obiektu. W utrzymaniu czystości korzystamy z wysokiej  

jakości środków chemicznych i opieramy się na indywidualnych procedurach 

działania oraz regularnej kontroli pracy. Naszą ofertę kierujemy do szerokiego 

grona odbiorców.

Stawiamy na najwyższy poziom świadczonych 
przez nas usług, zadowolenie i zaufanie Klienta 
oraz długofalową współpracę.

GRUPA S.O.S.

Nasze usługi obejmują:

zakłady przemysłowe
Dopasowujemy usługę sprzątania w zakładach przemysłowych do oczekiwań 
Klienta oraz do charakteru jego działalności. Dbamy o to, aby wykonywane 
usługi w żaden sposób nie zakłócały działalności zakładu. Dostosowujemy 
się do obowiązujących w nich zasad, procedur i regulaminów.

Obiekty biurowe
Domeną sprzątania obiektów biurowych jest troska o komfort pracy osób 
zatrudnianych przez Klienta oraz utrzymanie prestiżowego wizerunku obiektu 
biurowego. Nasi pracownicy wykonują swoje czynności szybko, dyskretnie  
i z należytą starannością.

Obiekty handlowe
Swoją ofertę kierujemy zarówno do niewielkich sklepów i pawilonów, jak 
również do dyskontów, hal targowych, super i hipermarketów oraz galerii  
handlowych. Mając na uwadze specyfikę działalności prowadzonej  
w obiektach handlowych, nasze prace wykonujemy w sposób nieuciążliwy  
dla kupujących i personelu.

Placówki służby zdrowia
Mając na uwadze specyfikę działalności placówek medycznych zapewniamy 
utrzymanie czystości i porządku  zgodnie z harmonogramem pracy placówki 
oraz normami i wymaganiami sanitarnymi oraz epidemiologicznymi.

Osiedla i wspólnoty mieszkaniowe
Zawsze dbamy o zadowolenie mieszkańców domów i osiedli. Chronimy  
i utrzymujemy wysoką estetykę otoczenia budynków. We właściwy sposób  
pielęgnujemy tereny zielone wokół nich. Nasze usługi oferujemy osiedlom,  
spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, a także pojedynczym kamie-
nicom i apartamentowcom. 

Kompleksy sportowo-rekreacyjne
Wykonując usługę dbamy o czystość i porządek powierzonego obiektu,  
a także o bezpieczeństwo i zdrowie osób odwiedzających. Sprzątamy hale 
widowiskowo-sportowe, stadiony i inne obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne.

Placówki oświatowe
W placówkach oświatowych i wychowawczych kładziemy szczególny nacis na 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz komfort pracy kadry pedagogicznej. 
Dbamy o to, aby stosowane środki chemiczne były bezpieczne, a jakość 
usługi stała na najwyższym poziomie.



USłUGi PORzĄDKOWe: tereny

W ramach porządkowych usług komunalnych oferujemy szeroki zakres  

regularnych i jednorazowych działań związanych z utrzymaniem oraz  

pielęgnacją terenów zielonych, a także z porządkowaniem i sprzątaniem 

terenów zewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, placów budowy i innych.

Jesteśmy w stanie zagwarantować stały, 
najwyższy standard przy jednoczesnym 
zoptymalizowaniu kosztów.

Świadczymy szeroką  gamę  usług związanych z porządkowaniem i należytym 

utrzymaniem terenów zewnętrznych. Utrzymujemy w czystości ciągi komunikacyjne, 

place i parkingi, tereny wokół budynków. Zajmujemy się odśnieżaniem dachów, 

chodników i terenów posesji. Świadczymy sprzątanie budowlane i pobudowlane. 

Nasze usługi obejmują:
porządkowanie placów i parkingów,

sprzątanie bieżące i doczyszczanie,

czyszczenie nawierzchni asfaltowych,

usuwanie zabrudzeń, zamiatanie chodników,

utrzymanie gotowości zimowej,

odśnieżanie ciągów pieszych, ulic i parkingów,

odśnieżanie dachów, usuwanie sopli,

wywożenie śniegu,

wiele innych.

Specjalizujemy się w utrzymaniu i pielęgnacji zieleni na terenach osiedli 
mieszkaniowych, placówek oświatowych, placówek medycznych, 
apartamentowców i kamienic. Porządkujemy też parki, place zabaw 
i ogródki jordanowskie. 

Nasze usługi obejmują:
koszenie i pielęgnacja trawników,

strzyżenie i pielęgnacja żywopłotów,

pielęgnacja rabat i kwietników,

nowe nasadzenia,

grabienie i wywóz liści,

wiele innych. 

Utrzymanie 
terenów

 zielonych

Utrzymanie 
terenów

zewnętrznych
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OUtSOURCiNG PersoNALNY 

Outsourcing zatrudnienia to oferta kierowana do tych przedsiębiorców,  

którzy chcą mieć swobodę maksymalnego skoncentrowania się na prowa-

dzonej działalności i wszystkie sprawy związane z rekrutacją i zatrudnieniem 

pracowników wolą powierzyć zaufanej firmie zewnętrznej.

Oferta krok po kroku
analizujemy potrzeby Klienta;

rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania, które umożliwią pełne 

skoncentrowanie się na procesach biznesowych;

wspólnie ustalamy zakres świadczonej pracy;

dostarczamy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;

realizujemy pełny wachlarz usług towarzyszących procesowi rekrutacji i zatrudnienia:

badania pracowników,•	

obsługę kadrowo-płacową,•	

szkolenia,•	

zaopatrzenie w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej;•	

przejmujemy na siebie ryzyko oraz obowiązki związane z wypowiedzeniami 

stosunku pracy;

w przypadku, gdy pracownik nie spełnia oczekiwań Klienta, organizujemy  

zastępstwo na jego miejsce;

budujemy długotrwałe i bliskie relacje z Klientem oparte na zrozumieniu i zaufaniu.

Korzyści dla Klienta 
elastyczny i długofalowy charakter polityki kadrowej Klienta;•	
optymalizacja kosztów;•	
możliwość skupienia się na strategicznych celach biznesowych Firmy;•	
bliskość współpracy i szybkość reakcji;•	
oszczędność czasu;•	
efektywna komunikacja w trakcie realizacji projektu i doradztwo  •	
po jego zakończeniu;
zatrudnienie pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb  •	
i kultury organizacyjnej Firmy.
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Nasz
profesjonalizm 

poparty jest 
kilkunastoletnim 
doświadczeniem 

oraz długą listą 
zadowolonych 

Klientów.

Przywiązujemy ogromną wagę do tego, 
aby cały personel naszej firmy pracował 
rzetelnie, odpowiedzialnie i uczciwie. 

GRUPA S.O.S.



GRUPA S.O.S.

Region Południowy
ul. Gabrieli zapolskiej 38, 30-126 Kraków

tel.: (12) 357 22 24

ul. Roździeńska 28, 40-382 Katowice

tel.: (32) 793 72 77

Region Północny
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

tel.: (58) 350 62 26

ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz

tel.: (91) 887 60 66

Region Wschodni
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel.: (22) 487 54 74

Region Zachodni
ul. ślężna 148, 53-111 Wrocław

tel.: (71) 725 41 77

ul. święty Marcin 29, 61- 806 Poznań

tel.: (61) 670 41 15

infolinia: 0 801 051 151

mail: biuro@grupa.sos.pl

www.grupa.sos.pl
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