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TYTUŁ: DORADZTWO - OBSŁUGA TWOJEJ FIRMY VOAL

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Voal sp. z o.o. (.: Voal :.)
  Adres: M. C. Skłodowskiej 3/27
  Miasto: Lublin
  Województwo: lubelskie
  Telefon: 727800696
                

OPIS:

Chcesz rozwinąć swoją firmę, ale brakuje Ci wiedzy
merytorycznej, wypełnianie kolejnych wniosków i uzyskiwanie
licencji, koncesji czy pozwoleń spędza Ci sen z powiek? Nie
jesteś pewien czy zawierane umowy z partnerami biznesowymi z
perspektywy czasu nie zaszkodzą Twojej firmie? A może marzy Ci się import lub eksport produktów oraz zatrudnienie w swojej firmie
międzynarodowej kadry? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań powiesz TAK to znaczy, że dobrze trafiłeś.
VOAL oferuje wsparcie dla nowopowstałych firm, pomoc z załatwianiem spraw urzędowych, wypełnienie wniosków, prowadzimy także
konsultacje z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Wytłumaczymy jakie są sposoby ich legalnego zatrudnienia i tym samym uchronimy
Twoją firmę przed ewentualnymi karami finansowymi. Sporządzimy dla Ciebie wzory umów i przetłumaczymy je na różne języki. Nasi
konsultanci pomogą Ci w sprawach związanych z prowadzeniem firmy.

Możemy także reprezentować Twoją firmę w dowolnym urzędzie i podczas spotkań biznesowych. U nas otrzymasz również podpis
kwalifikowany, który zaoszczędzi wiele chwil Twojego cennego czasu. Mając podpis elektroniczny ominiesz urzędowe kolejki, a wiele
spraw załatwisz nie wychodząc z domu.
Oferujemy także profesjonalną pomoc z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Pomożemy z uzyskaniem przez pracownika dokumentu
legalizującego pobyt i pracę w Polsce. Powiemy czym różni się oświadczenie o powierzeniu pracy od zezwolenia na pracę. Podpowiemy,
które biuro rachunkowe wybrać i dlaczego warto, aby księgowa rozmawiała w języku Twojego pracownika. Z nami unikniesz wielu
nieprzyjemnych sytuacji i zyskasz spokój wiedząc dokumenty Twojej firmy i pracownicy są w dobrych rękach.
Firma to nie tylko zarząd, ale też odpowiednio dobrana kadra. Możemy zrekrutować dla Ciebie pracowników, przeanalizować CV
potencjalnych kandydatów i wybrać tych najlepszych.

Wieloletnie doświadczenie i analiza rynku pomagają nam dostrzegać problemy i potrzeby przedsiębiorców. Dlatego nie zwlekaj -
skontaktuj się z nami jak najszybciej i zacznij żyć spokojnie wiedząc, że sprawy Twojej firmy są w rękach profesjonalistów.

FIRMA VOAL SP. Z O.O.


