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Tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk  
vállalatoknak vezetők, szakemberek 
keresése, értékelése és kiválasztása 
területén, e vállalkozások szakember 
igényének biztosítása és fejlesztési 
céljainak megvalósítása érdekében.

  SZENVEDÉLYÜNK 
                         A TEHETSÉGKUTATÁS!                              

MAGUNKRÓL
Egy vállalkozás sikeréhez helyes stratégiára, 
optimális működési folyamatokra, harmonikus 
belső szervezeti együttműködésre, de mindenek-
előtt kiváló képességű és jól felkészült szakem-
berekre van szükség.
Az IMPC közel két évtizede foglalkozik vezetők, 
szakemberek keresésével, kiválasztásával gyártó- 
és szolgáltató vállalatok számára. 
Megbízóink az elmúlt években több mint ezer 
vezetőt és szakértőt alkalmaztak az általunk 
ajánlott jelöltek köréből. 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Vezetők, szakemberek keresése, kiválasztása • 

állandó alkalmazásra
Szakemberek keresése határozott • 

idejű alkalmazásra, helyettesítési, vagy 
projektfeladatokra
Speciális képesítésű szakmunkások • 

keresése, közvetítése Workservice üzletágunk 
közreműködésével
Kiszervezett toborzási szolgáltatások kis- és • 

középvállalatok számára. 
Tanácsadás HRM fejlesztési projektek • 

megvalósításában, HR marketing tanácsadás

ÁGAZATOK

A keresés, kiválasztás területén meghatározott 
ágazatokra szakosodtunk, tanácsadóink jelentős 
szakmai tapasztalattal rendelkeznek az adott 
ágazatban, melyek:
Gyártóipar
Járműipar, elektronikai ipar, gépipar, fém- és 
műanyag feldolgozó ipar, élelmiszer alapanyag 
feldolgozás,
Szolgáltató ágazat
Kereskedelem, IT technológia, kiszervezett 
pénzügyi-számviteli és informatikai szolgáltatások.
Funkcionális szakosodásunk vezetői, mérnöki, 
pénzügyi-számviteli, eladás-marketing és vállalati 
belső szolgáltatási pozíciókra irányul.

MÓDSZERTAN

Fokozatosan fejlesztettük és érleltük keresési, 
értékelési módszereinket, amelyeket a konkrét 
keresési feladat függvényében „mixelünk”:

Közvetlen keresés• 

Keresés adatbankunkból• 

Toborzás hirdetések segítségével• 

Kapcsolatrendszerünk alkalmazása• 



ALAPELVEINK

• Felelősség
Csak olyan megbízást vállalunk, amelynek 
teljesítéséhez rendelkezünk a szükséges 
hozzáértéssel, információval és kapacitással.
• Tartós együttműködés
Megbízóinkkal tartós együttműködésre 
törekszünk, biztosítva ezzel a visszatérő 
és új keresési projektek gyorsabb teljesíté-
sét, a megbízó hozzáértő képviseletét 
a szakember piacon. Tartós együttműködés 
esetén kiterjesztett garanciát nyújtunk.
• Projekt szemléletű megvalósítás
Megbízóink a keresési projektet vezető 
tanácsadóval állnak kapcsolatban. 
A projekt teljesítési helyzetéről a megbízót 
folyamatosan tájékoztatjuk.  
• Versenyhatárok tiszteletben tartása
Gondosan ügyelünk a konkurens helyzetek 
elkerülésére, kényes esetben a megbízót 
előzetesen tájékoztatjuk.
• Átláthatóság
Megbízóinkat folyamatosan informáljuk a 
keresési projekt státuszáról és a projekt 
reálisan várható befejezéséről.
• Garancia
Tanácsadási szolgáltatásunkért garanciát 
vállalunk. 

REFERENCIÁK

SIKERESEN BETÖLTÖTT POZÍCIÓK
Gyártás, fejlesztés

Mérnökség vezető• 

Termelési vezető/üzemvezető• 

Karbantartási vezető• 

Minőségbiztosítási vezető/mérnök• 

Környezet- és munkavédelmi vezető• 

Konstrukció vezető/CAD konstruktőr• 

Lean koordinátor• 

Projektvezető/projektmérnök• 

CNC/CAM technológus mérnök• 

Folyamatmérnök• 

Fejlesztőmérnök• 

PLC mérnök• 

Pénzügy, eladás, beszerzés, HR, IT
Pénzügyi vezető/Credit Manager• 

Főkönyvelő/könyvelő• 

Kontrolling vezető/kontroller• 

Eladási vezető/Key Account Manager• 

Logisztikai vezető/logisztikus• 

HR vezető• 

Biztonsági vezető• 

Beszerzési vezető/Stratégiai beszerző• 

Informatikai vezető• 

Rendszergazda• 

SAP/Oracle/MS AX tanácsadó• 

IMPC PERSONNEL HUNGÁRIA KFT.

IRODÁINK:  

Allee Corner Irodaház • 

1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. 4/430. 
Telefon: + 36 1 882 3520
8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. 3/11. • 

Telefon: + 36 22 500 240 
Fax: + 36 22 500 241
2100 Gödöllő Kossuth Lajos u. 13. • 

Tűztoronyház 
Telefon: + 36 28 612 472

Email: impc@impc.hu
www.impc.hu


