
optimax
www.optimax.fi

luotettava
kumppaniOptimax Henkilöstöratkaisut Oy

Helsingissä 28.9.2021

Teollisuus | Logistiikka | Rakennus | ICT | Hallinto ja toimisto



Optimax Henkilöstöratkaisut on asiantunteva henkilöstöpalvelualan perheyritys.
Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaista kumppanuutta sekä kattavaa ja luotettavaa henkilöstöosaamista.

Teemme asiat hieman toisin.
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Vapauta resursseja omaan ydinliiketoimintaan.
Palveluidemme avulla kehität liiketoimintaasi ja löydät parhaat resurssit 

kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi



Henkilöstövuokraus – osaamista joustavasti

Henkilöstövuokraus on ydinosaamistamme. Se on jous-
tava ratkaisu sekä lyhytkestoisiin, että pidempiaikaisiin 
henkilöstötarpeisiin. Henkilöstövuokraus on vaivaton ja 
turvallinen tapa täyttää yrityksen henkilöstötarpeet sekä 
vapauttaa aikaa yrityksen ydintoimintoihin.

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa tarkasti läpi työvoi-
matarpeet. Optimax huolehtii työntekijän henkilöstöhallin-
nasta, palkanmaksusta sekä kaikista työnantajavelvoitteis-
ta.

Työvoimaa ilman riskejä
Kartoitamme työntekijöiden osaamisen etukäteen, joten 
voimme suositella teille juuri oikeanlaista työntekijää. 
Kannamme vastuun työntekijästä ja huolehdimme kaikista 
työsuhteisiin liittyvistä velvoitteista.

Rekrytointia kokonaisvaltaisesti

Meillä on kokemusta vaativista rekrytoin-
neista. Johtaja, asiantuntija, toimihenkilö, 
työntekijä. Rekrytoimme asiakkaillemme 

henkilöt huolehtien koko rekrytointiproses-
sista. Asiakas voi keskittyä omaan ydinlii-

ketoimintaan. Kaikilla Optimaxin rekrytoin-
neilla on takuu.

Rekrytointi vie aina aikaa ja sitouttaa henki-
lökuntaa. Ammattitaitomme ansiosta voim-

me säästää aikaasi ja löytää pätevimmät 
ehdokkaat nopeasti.

Ulkoistamispalvelut – vapauta resursseja

Ulkoistaminen vapauttaa resursseja yrityksen omaan 
ydinliiketoimintaan. Voitte ulkoistaa meille esim. logis-
tiikan, tuotannon kokonaan tai osan tuotannosta, tai 
ulkoistaa henkilöstöhallinnon. Teemme yhdessä asi-
akkaan kanssa aina tarkan määrityksen ja sovimme 
kaikki yksityiskohdat ulkoistamisesta.

Sopimuksessa vastaamme täysin ulkoistetun toimin-
nan sujuvuudesta.

Hyvin suunniteltu ulkoistaminen auttaa ennakoimaan 
liiketoimintaa
Ulkoistamispalveluiden avulla kehität liiketoimintaasi ja 
löydät parhaat resurssit kannattavuuden ja tehokkuu-
den parantamiseksi.
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