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Masz ludzi WYGRYWASZ!
Korzyści, które płyną z Contractingu jest wiele, przedstawiamy 
najważniejsze z nich poniżej: 

a    Szybki proces mobilizacji / demobilizacji - proces mniej 
skomplikowany niż tradycyjne sposoby zatrudniania.

a    Swoboda ustalania warunków współpracy - brak ograniczeń 
czasowych np.: możliwość pracy na stawce płaskiej, również  
w weekendy i w nadgodzinach.

a    Brak dodatkowych kosztów pracowniczych - administracją i sprawami 
pracowniczymi zajmuje się Globetek.

a     Uproszczone zasady rozliczania - rozliczanie na podstawie faktury 
VAT czyli mniejsze obciążenie budżetu w porównaniu do 
standardowych umów. 



Czym jest Contracting?
Contracting, jest to forma współpracy 
skierowana do firm, które szukają specja-
listów na czas projektu, bez potrzeby 
zatrudniania ich na stałe. Globetek 
mobilizuje i obejmuje pełną administra-
cyjno - finansową opieką specjalistów, 
którzy realizują zadania zlecone przez 
klienta. Podstawą do rozliczeń jest liczba 
przepracowanych godzin lub miesięczna 
stawka ryczałtowa. Na taką formę pracy 
decydują się najczęściej osoby z dużym 
doświadczeniem  w swojej specjaliza-
cji, posiadające niezbędne uprawnienia, 
mobilne i nastawione na pracę projekto-
wą oraz potrafiące precyzyjnie określić 
swoją dostępność do podjęcia kolejnego 
zlecenia. 

W skład umowy na contracting najczę-
ściej wchodzą: zakres pracy do wyko-
nania; stawka godzinowa dla pracow-
nika; forma rozliczania; termin realizacji 
zadania.

Globetek jako specjaliści 
od Contractingu:

Od 2007 roku z sukcesami wspieramy 
firmy w Polsce i za granicą w zakresie 
contractingu kadry inżynierskiej i po-
mocniczej. Czyni to nasz zespół wyjąt-
kowym partnerem w biznesie!

Globetek z sukcesem realizuje wyma-
gające projekty w oparciu o szerokie 
doświadczenie zespołu profesjonalistów. 
Dzięki temu cieszy się uznaniem  
i zaufaniem Klientów oraz specja-
listów wielu branż. Jako wiarygodny 
Partner w biznesie stale dba o najwyż-
szą jakość świadczonych usług oraz 
doskonałe podejście do obsługi klienta. 

Globetek jest firmą wyspecjalizowaną 
w usługach dedykowanych dla przed-
siębiorstw sektora przemysłowego, 
współpracującą z przedstawicielami 
branży budownictwa energetycznego, 
petrochemicznego, ogólnego i produkcji. 



Nasze największe projekty
w Energetyce, Petrochemii i Przemyśle

Bełchatów

Dąbrowa Górnicza

Ostrołęka

GdańskGrangemouth

Longannet

Ølensvåg
Bergen

Oslo

Cockenzie

Hull
Drax

Fawley

Le Havre

Neurath

Eemshaven

Bydgoszcz

Opole

Rybnik

Jaworzno

ul. Leśna 83
41-506 Chorzów

501 137 807
marek.sliwa@globetek.pl


