Twój partner w zakresie zasobów ludzkich dla szybszego rozwoju.

Grupa Nuove Frontiere
Kim jesteśmy i jakie usługi oferujemy
Grupa Nuove Frontiere to
idealny partner firm do
zarządzania wszystkimi
usługami związanymi z
Zasobami Ludzkimi
Grupa Nuove Frontiere, dzięki
spółkom wchodzącym w jej skład,
jest w stanie zarządzać w zakresie
60° całym procesem od
poszukiwania i selekcji pracowników
do kierowania ich do pracy
tymczasowej, od kompleksowej
obsługi zatrudnienia do doradztwa w
zakresie podatkowym I zarządzania
przedsiębiorstwem, poprzez
realizację wszystkich zobowiązań,
które firma musi realizować w
zakresie bezpieczeństwa pracy i
szkoleń zawodowych pracowników.
www.grupponuovefrontiere.it

Praca tymczasowa na
czas określony
Poszukiwanie I
selekcja pracowników;
Umowa zlecenie

Bezpieczeństwo w miejscu
pracy I badania lekarskie

Szkolenia zawodowe

Grupa Nuove Frontiere

AGENCJA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

UMOWY O
ŚWIADCZENIE USŁUG

SZKOLENIA
ZAWODOWE

DORADZTWO PRACY

Grupa Nuove Frontiere
Milano 2

Działająca spółka zależna

Milano

GERMANIA

Działająca spółka zależna

Treviso

Siedziba administracyjna
i operacyjna

Torino

Bologna

Działająca spółka zależna

Działająca spółka zależna

Francoforte (Germania)
Działająca spółka zależna

Lavagna

Działająca spółka zależna

Perugia

Drzwi robocze

Parma

Nysa (Polska)

Działająca spółka zależna

ODDZIAŁ W POLSCE

Latina

Działająca spółka zależna

Napoli

Zarządzanie ogólne, oddział
operacyjny i centrum szkoleniowe

POLONIA

Vibo Valentia
Drzwi robocze

Biura operacyjne
Nadchodzące biura

AGENCJA PRACY

Grupa Nuove Frontiere
Nuove Frontiere Lavoro S.A.to
agencja pracy z włoskim
kapitałem. Działa w sektorze
pracy tymczasowej od 2006 r.
zgodnie z Dekretem
Ustawodawczym nr.276/2003
(Legge Biagi)
Nuove Frontiere Lavoro S.A. działa
na podstawie stałego w rejestrze
Agencji ogólnych

Prot. Nr 13 / I / 0009873 / 03.01 z 12
maja 2008r

SEKTORY DZIAŁANIA

TURYSTYKA

USŁUGI

OBRÓBKA MECHANICZNA METALI

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PRZETWÓRSTWO

Nuove Frontiere Lavoro S.A. posiada
europejski certyfikat UNI EN ISO
9001: 2008 i jakość realizowanych
usług podlega okresowym
kontrolom.
Wizja Nuove Frontiere Lavoro
przekłada się na styl pracy, który
opiera się na ciągłym doskonaleniu i
mierzeniu , na podstawie
statystycznych wskaźników, jakości
wykonywanych usług i na
systematycznych działaniach
poprawiających
zadowolenie klienta

SZKOŁA
www.nuovefrontierelavoro.pl

Grupa Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE LAVORO S.A. NASZE USŁUGI
Inwestowanie w know-how niezliczonych specjalistów oznacza możliwość zagwarantowania wielu firmom udzielenia
właściwej odpowiedzi we właściwym czasie.
Specjalizujemy się w oferowaniu szerokiej gamy usług zgodnych ze specyficznymi potrzebami każdego klienta i
rozwiązań umożliwiających generowanie wymiernej i skutecznej przewagi konkurencyjnej.

Poszukiwanie I selekcja
personelu

Nasza usługa
poszukiwania I selekcji
ma na celu odpowiadać
na
zaspokojenie potrzeb
kadrowy ch tam
gdzie szybkość rekrutacji
określa
jej sukces

ADMINISTRATION OF
TEMPORARY WORK

Praca tymczasowa na
czas określony
Dzięki pracownikom
tymczasowym na czas
określony możesz
skupić uwagę
firmy na rozwijaniu
przedsiębiorstwa.
My zajmiemy się resztą.

SZKOLENIA
ZAWODOWE

Szkoleniowcy z
udokumnetowanym
doświadczeniem
pomagaja nam w
zarządzaniu szkoleniami
w zakresie 360 °
zarówno na miejscu, jak i
online za pośrednictwem
nasza platforma
certyfikowanej platformy
SCORM

POŚREDNICTWO

Nuove Frontiere Lavoro
zajmuje się
pośrednictwem w
poszukiwaniu
pracowników angażując
również osoby
niepełnosprawne I
wykluczone

HEAD HUNTING

Nasza usługa Head
Hunting jest
odpowiedzią na
zapotrzebowanie obsady
stanowisk strategicznych
dla firm,
w szczególności dla
middle e top
management.

OUTPLACEMENT

Outplacement jest nasza
usługa wsparcia dla
osób poszukujących
nowych najlepszych
możliwości rozwoju w
związku z utratą pracy z
winy pracodawcy

Grupa Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE LAVORO S.A. ROCZNE OBROTY
Profesjonalizm naszej grupy, zaufanie, którym obdarzyli nasi klienci pozwala
nam odnotować ciągły wzrost obrotów z prognozą dalszego wzrostu na
kolejne trzy lata
€ 50.150.000,00
€ 43.450.000,00

€ 37.800.000,00
€ 32.606.000,00
€ 22.842.000,00
€ 17.369.000,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Grupa Nuove Frontiere
CONSORZIO NUOVE FRONTIERE
Consorzio Nuove Frontiere
działa na całym terytorium
kraju, zatrudnia własny
personel do wykonywania
umów o śiadczenie usług

Consorzio Nuove Frontiere posiada
europejski certyfikat UNI EN ISO
9001: 2008 a jakość świadczonych
usług podlega okresowym
kontrolom
www.consorzionuovefrontiere.it

AREAS OF OPERATION

OBRÓBKA
MECHANICZNA
METALU

PRZEMYSŁ

BUDOWLANY

PRODUKCJA

HANDEL

SZKOLNICTWO

TRANSPORT

ROZRYWKA

WYPOSAŻENIE

PODATKI

OPIEKUŃCZY

ODPADY

SZKOLENIA ZAWODOWE

Grupa Nuove Frontiere
IDEE INSIEME
Akredytowane jako Instytucja
Szkoleniowa z Regionu
CAMPANIA (n.01665 - dekret nr
64 z 29.3.2011) organizuje i
zarządza projektami szkoleń
zwodowych przeznaczonych
dla: absolwentów szkół
średnich,absolwentów
wyższych uczelni, długotrwale
bezrobotnych,

Dzięki współpracy z Nuove Frontiere
Środowisko I Bezpieczeństw są
przewidziane specjalne kursy z
zakresu bezpieczeństwa: BHP, p.
poż, Pierwszej pomocy, RODO,
ochrony itd.

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
SZKOLENIE DLA WYKŁADOWCÓW
PISANIE INTERNETOWE

SALE SZKOLENIOWE
Centrum szkoleniowe dysponuje
tradycyjnymi salami lekcyjnymi i
komputerowymi. Są one
duże, jasne i klimatyzowane sale
lekcyjne, są w pełni przystosowane
do nauczaniu i szkolenie
zawodowego.

BS-OHSAS-18001: 2007 oraz
ISO-9001: 2008 akredytowana przez
FORMATEMP jako instytucja
wykonawcz

PODSTAWA KADR
JĘZYK NIEMIECKI: EKSPORT IMPORT
TECHNIK OPERATOR SPRZĘTU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI
PROJECT PLANNING
PRACOWNIK BIUROWY
SPECJALISTA TECHNIK IT
GRAFIK REKLAMOWY
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
ASYSTENT PRAWNY
ANGIELSKI PODSTAWOWY
PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA

CAMPUS IDEE INSIEME
Posiadamy platformę o
nazwieCampus Idee Insieme, która
posiada certyfikat SCORM i
dedykowany zespółdo obsługi FAD,
który gwarantuje usługi wsparcia elearningowego: help
desk,mentoring, korepetycje,
sekretariat dydaktyczny.
Udostępniliśmy FAD dla ok 100 firm
gwarantując szkolenia z zakresu
BHP dla ok. 1500 pracowników.
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www.ideeinsieme.it

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ BADANIA LEKARSKIE

Grupa Nuove Frontiere
NUOVE FRONTIERE AMBIENTE E SICUREZZA
Nuove Frontiere Ambiente e
Sicurezza S.r.l. to jest
struktura podzielona na działy
wykonawcze obejmujące
obszary: zabezpieczenie firm,
BHP, medycyna pracy,
ochrona środowiska
doradztwo w zakresie
uzyskania certyfikatów
systemowych
Nuove Frontiere Ambiente e
Sicurezza S .r.l. powstała, aby
wspierać firmy w realizowaniu wielu
obowiązkowych zadań nieodłącznie
związanych z ogólnie pojetym
kompleksowym bezpieczeństwem.

OFEROWANE USŁUGI
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
PRACY
CERTYFIKACJA

SZKOLENIA

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Nuove
Frontiere
Ambiente
e
Sicurezza S.r.l. jest przygotowana do
kompleksowego świadczenia
usługi. Bez zbędnego rozproszenia
zasobów i czasu, w zakresie 360 °
wspiera klienta, ,we wszystkich
czynnościach, z którymi musi sie
skonfrontować firma w obszarze
bezpieczeństwa.

CERTYFIKACJA

www.nfas.it

THANKS

VIA SANTA BRIGIDA 51
80133 NAPOLI (ITALY)
info@grupponuovefrontiere.it
tel: 081 193 35 800
www.grupponuovefrontiere.it

