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O SPOLEČNOSTI AMBOSELI 

Společnost byla založena v roce 2006  
pod obchodním jménem  

AMBOSELI s.r.o. 
 
 

Jsme agentura práce zabývající se 
pronájmem pracovních sil 

    
 

V současné době pronajímáme více jak  
1500 zaměstnanců 

 
 

Zaměřujeme se nejenom na dělnické 
profese, ale i na kvalifikovaný personál  

stejně jako na cílené vyhledávání 
pracovníků na TOP pozice a personální a 

mzdový outsourcing  



PŮSOBNOST SPOLEČNOSTI 

Strojírenství 
 

Výroba plastů 
 

Výroba potravin 
 

Povrchové úpravy plastů 
 

Kovoobrábění 
 

Textilní průmysl 
 

Jako agentura a rework  
supplier působíme například  

v těchto oborech: 



STRATEGIE SPOLEČNOSTI 

Cílem je nabídnout zákazníkovi 
dočasné přidělení pracovních sil či 

odpovídající službu v souladu s 
platnou legislativou, včetně 

kompletního servisu a služeb 
souvisejících se zajišťováním jakosti 

 
 
 

Dbáme na budování přátelského 
vztahu se zákazníkem, který je velmi 

důležitý pro vzájemnou důvěru 
a plnohodnotnou spolupráci 



PRINCIPY,  
KTERÝMI SE ŘÍDÍME 

Spokojenost zákazníka s orientací 
na měřitelné cíle 

 
 

Spokojenost zaměstnanců  
 
 

Profesní rozvoj společnosti  
 
 

Zajištění profesionálních služeb 
 
 

Individuální přístup k zákazníkovi 



ZAMĚSTNANCI A PÉČE O NĚ 

Občané České republiky, Slovenska, Polska a Rumunska  
Našim zaměstnancům zajišťujeme a hradíme ubytování 
Po příjezdu z jiné země, dostávají jednorázový příspěvek na dopravu  
Přispíváme na stravování 
Máme zaveden interní motivační systém 



KOORDINÁTOR 

Od začátku spolupráce zastupuje 
naši společnost u zákazníka  

 
 

Zajišťuje pravidelnou komunikaci 
se zákazníkem 

 
 

Koordinuje nově poptávané 
zaměstnance ve spolupráci  

s náborovými centry  
 
 

Je v přímém kontaktu se 
zaměstnanci  

 
 

Je k zastižení 24 hodin denně  



PŘEKLADATEL 

Překladatel je přiřazen v případě potřeby ke skupině 20 - 40 zaměstnanců, kteří se 
nedorozumí českým jazykem. Zajišťuje plynulý chod při práci (odbourání komunikační 
bariéry). Pracuje stejným způsobem jako ostatní zaměstnanci. 



CERTIFIKÁTY A POVOLENÍ 

Jsme držitelé povolení ke zprostředkování 
zaměstnání podle  

§ 6 odst. 1písm. k) zákona č. 435/2004 
o zaměstnanosti  

 
 

Dle novely zákona č. 435/2004 §58a jsme 
pojištěni pro případ svého úpadku  

 
 

Společnost je pojištěna proti odpovědnosti 
za škodu způsobenou svou podnikatelskou 

činností 
 
 



REFERENCE 

Naše profesionální služby využívají 
české  
i mezinárodní společnosti zaujímající 
přední místa na trhu ve svých oborech 



KONTAKT 

AMBOSELI s.r.o.  
Třebohostická 1244/12 
100 00 Praha 10 Strašnice 
 
Telefon:          +420 724 984 848 
Bezplatná linka:  +420 800 100 166 
E-mail:       info@amboseli.cz 
Web:           www.amboseli.cz 



www.amboseli.cz 

Věříme, že Vás naše služby, stejně tak jako prezentace zaujaly  
a pomůžete nám rozšířit portfolio našich zákazníků 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM 


