IMPC PERSONNEL HUNGÁRIA KFT

VEZETŐK, SZAKEMBEREK KERESÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

„SZENVEDÉLYÜNK A TEHETSÉGKUTATÁS!”
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SZAKSZERŰEN, TESTRESZABOTTAN, MEGBÍZHATÓAN…
Gyorsan változó világunk állandó mozgásban van.
Kiválóan teljesítő szakemberek és ígéretes
tehetségek felkutatása, vállalathoz vonzása és
megtartása a tartós vállalati fejlődés kulcstényezői.
Az IMPC Personnel Hungária Kft. vezetők, szakemberek keresésével és kiválasztásával
foglalkozik a versenyszférában működő gyártó- és szolgáltató vállalatok számára.
Munkatársaink sokéves tapasztalattal rendelkeznek szakemberek toborzása és
kiválasztása területén, az elmúlt évtizedben közel kétezer vezetői és szakértői
munkakör betöltésénél működtünk közre sikeresen.
Munkatársaink tapasztalata és a több mint 15000 aktív pályázót tartalmazó
adatbankunk a keresési-kiválasztási projektek rövid átfutási idejű megvalósítását teszi
lehetővé. Tanácsadó munkánkat diszkréten és testre szabottan végezzük, figyelmünk az
értékelés, kiválasztás folyamatában a legapróbb részletekre is kiterjed.
KERESÉSI MÓDSZEREINK
A sikeres toborzás kulcseleme a potenciális pályázók hatékony és lehetőleg teljeskörű
felkutatása. Saját fejlesztésű egyedi toborzási rendszert alkalmazunk, amely lehetővé
teszi a pályázók 360°-os felkutatását és megszólítását. A keresési megbízás sikeres
teljesítéséhez szükséges pályázói kört az alábbi keresési módszerek alkalmazásával
építjük fel:
Közvetlen keresés

Potenciális pályázók felkutatása és közvetlen
megszólítása az adott ágazat kiválasztott vállalatainál

Adatbanki keresés

Potenciális pályázók kiválasztása adatbankunkból

Hirdetéssel támogatott

Hirdetések kiválasztott médiumokban a szakemberek

toborzás

minél szélesebb körének megszólítása céljából

Kapcsolati hálózataink

Pályázók felkutatása és megszólítása szakemberpiaci,
szakmai és belső szervezeti kapcsolatrendszerünk
segítségével

Futó keresési

Új álláslehetőségek bemutatása pályázóknak, akik

megbízásaink

korábbi, hasonló feladatkör betöltésére indított
keresési projektjeinkben szerepeltek
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A keresési stratégiát a konkrét megbízás ismeretében alakítjuk ki, a betöltendő pozíció,
a sikeres pályázóval szembeni követelmények, a szakemberpiaci helyzet és a megkívánt
átfutási idő figyelembe vételével.
ÁGAZATI SZAKOSODÁS
Toborzási tevékenységünket dinamikusan fejlődő, technológia-igényes ágazatokra,
valamint a kereskedelmi és a globális üzleti szolgáltatások területére koncentráljuk,
megbízásaink jelentős hányada ezen ágazatokból származik.
Tanácsadó csapatunkat is szakosodásunk figyelembe vételével építettük fel,
tanácsadóink pályafutásuk során az általuk képviselt ágazatokban komoly szakmai
tapasztalatot szereztek.
Keresési megbízásaink ágazati megoszlása az alábbi:
Autóipari beszállítók
Gépgyártás
Elektronikai ipar
Fém- és műanyag feldolgozás
Élelmiszer alapanyaggyártás, finomvegyipar
Nagy- és kiskereskedelem
Információtechnológia, üzleti szolgáltatások

FUNKCIONÁLIS SZAKOSODÁSUNK
Funkcionális szakosodási gyakorlatunk biztosítja, hogy egy adott pozícióba történő
toborzással a konkrét funkcionális területen jártas tanácsadónk foglalkozik, aki alaposan
ismeri a szakmai területet, a pozíció sikeres betöltéséhez szükséges követelményeket és
a megkívánt kompetenciákat.
Funkcionális területeink:
IMPC Engineering

termelés, karbantartás, fejlesztés, minőségbiztosítás

IMPC Finance & Accounting

pénzügy, számvitel, értékesítés, marketing

IMPC In-company Services

logisztika, belső értékesítés, IT, HR

IMPC Workservice

szakképzett fizikai munkaerő
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ÜZLETI ALAPELVEINK ÉS MŰKÖDÉSI GYAKORLATUNK
FELELŐSSÉG
Szolgáltatásunk teljesítésért és annak minőségért felelősséget vállalunk, csak olyan
megbízásra vállalkozunk, amelynek teljesítéséhez rendelkezünk a szükséges
hozzáértéssel, információval és kapacitással. A felelősségvállalás erősíti az egymás iránti
bizalmat, amely a közös siker előfeltétele.
TARTÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS PARTNERI KAPCSOLAT
Ügyfeleinkkel tartós együttműködésre és partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk,
melynek keretében mélyebben is megismerjük a vállalat filozófiáját, stratégiáját,
szervezeti felépítését és folyamatait. A vállalat alapos ismerete elősegíti a keresési
megbízások gyors és magas minőségű teljesítését. Partneri kapcsolat keretében
kölcsönösen megvitatjuk a szakemberpiac tendenciáit, kialakítjuk a hatékony toborzás
koncepcióját, amelyet ügyfelünkkel közösen valósítunk meg. Tanácsadóink, mint a
megbízó vállalatok követei, hozzáértően képviselik ügyfeleinket, a pályázóknak
részletesen bemutatják a munkakört és a vállalatot, fokozzák a pályázók motivációját.
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.
TRANSZPARENCIA
Díjszerkezetünk és üzleti folyamataink tekintetében teljeskörű átláthatóságot
biztosítunk. A megvalósított keresési lépésekről és a toborzási projekt teljesítési
helyzetéről rendszeres tájékoztatást adunk, szükséges esetben javaslatot teszünk a
projekt-ütemterv módosítására.
GARANCIA
Tanácsadási szolgáltatásunkért garanciát vállalunk. Ha a közvetített munkavállalóval a
munkaszerződés a garanciaidőn belül felbontásra kerül, garanciális toborzást teljesítünk,
amelyért semmiféle további díjat nem számítunk fel. Tartós együttműködés esetén
kiterjesztett garanciát nyújtunk.
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REFERENCIÁINKBÓL
Az elmúlt időszakban betöltött munkakörök kivonatos listája:

Eladási vezető
Key Account Manager
Inside Sales Account Manager
Pénzügyi vezető
Főkönyvelő
Kontroller
Credit Manager
Könyvelő
Treasury Team Leader
EHS vezető
Informatikai vezető
HR vezető
SAP szakértő

Termelési vezető
Minőségbiztosítási vezető
Karbantartás vezető
Mérnökség vezető
Projektvezető
Folyamatmérnök
Minőségbiztosítási mérnök
Projektmérnök
Fejlesztőmérnök/Konstruktőr
Szoftverfejlesztő
Stratégiai beszerző
Logisztikai vezető
Gyártáslogisztikus

IMPC WORKSERVICE
▪ AWI/AFI, CO hegesztő

▪ PLC karbantartó

▪ Szerszámkészítő

▪ CNC Gépbeállító

▪ Gépbeállító

▪ Labor technikus

▪ Méréstechnikus

▪ Minőségellenőr

▪ Villamos karbantartó

▪ Szerszámkarbantartó

Referenciáinkról kívánságra szívesen adunk részletes tájékoztatást.
Érdeklődés esetén előzetes ajánlatot küldünk, amely összefoglalóan tartalmazza eljárási
menetrendünket és az általános szerződési feltételeket. A konkrét vezető- és szakember
igény megismerése után részletes, testreszabott ajánlatot teszünk. Ahhoz, hogy megbízónk
elvárásainak maradéktalanul eleget tudjunk tenni, a vállalat filozófiájának, stratégiájának és
szervezetének alapos ismerete szükséges. Ezért a keresésre, kiválasztásra vonatkozó
megbízás elnyerése esetén megbízónkkal személyes találkozót kezdeményezünk, melynek
keretében a fentieken túlmenően az adott pozícióra vonatkozó alkalmazási követelményeket
is megismerjük. Ezt követően kidolgozzuk az alkalmazási követelményprofilt és
meghatározzuk a keresési stratégiát. A keresési, kiválasztási folyamat egyes szakaszainak
lezárását követően megbízónk számára összefoglaló jelentést küldünk.
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A TANÁCSADÓI CSAPAT
Kaszás Ferenc az IMPC Kft. ügyvezetője. Mérnöki és közgazdasági tanulmányai után
a hazai fémfeldolgozó iparban dolgozott vezetői munkakörökben. Több mint húsz
éves tapasztalattal rendelkezik a vezetési tanácsadás területén, feladatkörének fontos
része a társaság szervezetének, keresési, kiválasztási módszereinek és információ
rendszerének fejlesztése. Ezen túlmenően vezetők közvetlen keresésével és
kiválasztásával foglalkozik az autóipar, elektronikai ipar, fém- és műanyag
feldolgozás ágazataiba tartozó vállalatok számára.
ferenc.kaszas@impc.hu
Kővágó Anna, az IMPC senior tanácsadója 2004-ben csatlakozott csapatunkhoz,
főleg autóipari, elektronikai ipari és gépipari megbízóink pozícióval foglalkozik. A
Gödöllői irodánk vezetője és tekintettel a több mint tíz éves tanácsadói múltjára,
főként vezető és szakértő szintű pozíciókon dolgozik. A keresés-kiválasztásban a
gyártás, a minőségbiztosítás, a projektvezetés, a logisztika és a kontrolling területére
szakosodott. Anna történelem és orosz szakon tanult az Eszterházy Károly főiskolán
Egerben, ezután a Külkereskedelmi Főiskolán marketingből szerzett másoddiplomát.
anna.kovago@impc.hu
Koronghy Erika 2015-ben csatlakozott az IMPC csapatához senior tanácsadóként.
Korábban neves multinacionális vállalatoknál szerzett különböző HR specialista és
menedzseri pozíciókban regionális HR és shared service center-ben 15 éves szakmai
tapasztalatot az IT, távközlési és elektronikai gyártási szektorokban. Cégünknél
vezetői és specialista munkakörökre vonatkozóan vezet keresés-kiválasztási
projekteket IT, mérnöki, értékesítési, pénzügy-számviteli, beszerzés-logisztikai
pozíciók kapcsán. Közgazdász diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte,
ezen kívül felsőfokú HR végzettséggel rendelkezik, valamint jogi tanulmányokat is
folytatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
erika.koronghy@impc.hu
Nagy Judit 2010 óta budapesti irodánk senior tanácsadója. Az IMPC-hez csatlakozva
vezető szakemberek toborzására és direkt megszólítására szakosodva értékesítési,
marketing, IT és mérnöki területen vezet keresés-kiválasztási projekteket. Két
évtizedes tapasztalatát a HR területén ipari és szolgáltató ágazatokban és
tanácsadóként szerezte. BSc diplomáját a Szent István Egyetemen kapta
biotechnológus mérnökként, majd ugyanitt mérnök-tanár képesítést szerzett, a
washingtoni International School of Protocol-on HR és marketing szakon kapott MBA
minősítést.
judit.nagy@impc.hu
Ruffné Ónodi Viktória 2006-ban csatlakozott az IMPC székesfehérvári irodájához,
és mostanra már több mint 5 év tapasztalatot szerzett toborzás területén. Kezdetben
a keresési-kiválasztási tevékenységhez kapcsolódóan adminisztrációs támogató és
elemző feladatokat látott el, majd rövid időt követően Tanácsadói pozícióba lépett elő.
Funkcionálisan középvezetők és specialisták keresésére szakosodott az autóipari
szektor számára Termelés, Minőségbiztosítás, Logisztika, Beszerzés és Pénzügy
területére. Viktória a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
Karán szerzett közgazdász diplomát, humán erőforrás menedzser szakirányon.
viktoria.ruff@impc.hu
Kővágó Attila senior tanácsadó, kiemelten foglalkozik cégünk fejlesztési és
piacépítési feladataival. Emellett főleg pénzügyi-kontrolling és informatikai
tanácsadási projektek során áll ügyfeleink rendelkezésére a keresés-kiválasztás
területén. Az ELTE-n végzett szociológusként, majd a Corvinus Egyetemen
közgazdász diplomát szerzett. Korábban piackutatási projektekben kutatásvezetőként
és nagyvállalatoknál senior HR szakértői pozíciókban szerzett 15 éves szakmai
tapasztalatot.
attila.kovago@impc.hu

Sárkány Zita 2013-ban csatlakozott az IMPC csapatához. Karrierje kezdetén
Minőségügyi mérnökként szerzett tapasztalatot multinacionális járműipari és
gyógyászati segédeszköz gyártó vállalatoknál. Pályafutását HR területen folytatta a
csomagolóanyag gyártásban és kereskedelemben. Fő feladatai voltak toborzási,
kiválasztási folyamatok irányítása, képzések megvalósítása, és a szervezetfejlesztés
támogatása. Cégünkhöz csatlakozva a termelés, minőségügy, ellátási lánc, pénzügy
és értékesítés területeire toboroz vezetőket és szakembereket. Zita Minőségbiztosítási
végzettségét a Széchenyi István Főiskolán szerezte, később a Veszprémi Egyetemen
Menedzser Szakmérnöki Szakon szerzett Humán Erőforrás területen másoddiplomát.
zita.sarkany@impc.hu
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NEMZETKÖZI JELENLÉTÜNK
Az IMPC 2012-ben partneri együttműködésre
lépett a Glasford International globális
tanácsadó csoporttal, biztosítva ezzel, hogy
cégünk a Glasford International 5 kontinens
38 országában működő partner irodáival
együttműködve több országra kiterjedő
keresési megbízások teljesítésére is
felelősséggel tudjon vállalkozni.

HAZAI IRODÁINK
Szervezetünket regionálisan továbbfejlesztettük, 2006 közepén megnyitottuk irodánkat
Székesfehérváron, Gödöllői Irodánk 2008-ban kezdte meg működését.
SZÉKESFEHÉRVÁR

Duett Villa
8000 Székesfehérvár,
Ányos Pál utca 3.
Telefon: +36 22 500 240
Fax:
+36 22 500 241
Mobil:
+36 30 864 6000

BUDAPEST

Allee Corner Irodaház
1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 8-10.
4. emelet 430.
Telefon: +36 1 882 3520
+36 1 882 3521
Fax:
+36 1 882 3501

GÖDÖLLŐ

Tűztoronyház
2100 Gödöllő,
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon: +36 28 612 472

ONLINE KAPCSOLAT
Email: impc@impc.hu
Web:

www.impc.hu
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