
 
 
Jesteśmy jedną z największych agencji zatrudnienia w Polsce, działamy już od 2006 roku. Zaufało nam 

ponad 20 000 pracowników zewnętrznych. Posiadamy kilkanaście centrów rekrutacyjnych w całej 

Polsce. Działamy zgodnie z wdrożonym zintegrowanym systemu zarządzania obejmującym normy ISO 

9001:2015 oraz ISO/EIC 27001:2017. 
 

Działamy także na kilku europejskich rynkach m.in. w Niemczech, Francji oraz Belgii. Jesteśmy 

członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej oraz Sekcji Agencji 

Opieki, które wyznaczają etyczne standardy zatrudniania i gwarantują najwyższy standard 

świadczonych usług. Od 2014 roku jesteśmy także sygnatariuszem Karty Różnorodności.  
 

Dzięki naszym bardzo dobrym wynikom finansowym, zostaliśmy docenieni poprzez przyznanie 

Diamentów Forbes w 2014, 2016 oraz 2020 roku. Otrzymaliśmy również prestiżowe wyróżnienia 

Skrzydeł Biznesu i Pereł Polskiej Gospodarki oraz zajęliśmy 1 miejsce w rankingu "Book of Lists" 

magazynu Warsaw Business Journal w kategorii „Firma HR – agencje pracy tymczasowej” w 2017 

roku. Plasujemy się w ścisłej czołówce TOP 10 największych agencji zatrudnienia w Polsce. 
 

Nasze główne linie biznesowe to: 

 Praca tymczasowa (zatrudnienie i użyczenie osób w oparciu o umowę o pracę tymczasową 

oraz umowy zlecenia), 

 Outsourcing (realizacja powierzonego zadania lub procesu oraz wykonywanie działań na 

wyodrębnionym obszarze magazynu. Tu możemy rozliczać się zarówno za roboczogodzinę, 

jak i za wydajność), 

 Rekrutacje stałe (rekrutacja i selekcja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, jesteśmy 

otwarci zarówno na rekrutację pracowników typu white collar, jak i blue collar), 

 Merchandising, outsourcing sił sprzedaży oraz audyt (wsparcie przy zwiększeniu sprzedaży 

produktów u naszych Klientów, właściwa ekspozycja towaru, audyt, usługa tajemniczy klient, 

photo recognition), 

 Payroll (usługa kadrowo-płacowa), 

 Doradztwo w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców ze względu na pracę. 

 

Zaufały nam m.in. takie firmy jak:  

 The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o., 

 Lotte Wedel, 

 Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., 

 Lowara, 

 ZF TRW, 

 3LP, 

 Knauf Industries, 

 Anpacars, 

 Barbora, 

 ArcelorMittal, 

 PGD Polska, 

 THG, 

 i wiele innych… 
 

Wszelkie pytania prosimy o kierowanie na adres pr@interkadra.pl.  

mailto:pr@interkadra.pl

