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• Jsme firma se zkušeným týmem

• Pracovníci HRS se pohybují v oboru téměř 10 let 

• Vyhledáváme vhodné kandidáty dle Vaších potřeb

• Vybraní lidé, pak pracují jako kmenový zaměstnanci klienta

• Zajišťujeme komplexní podporu při vyřízení víza

• Pro zkvalitnění služeb firma otevřela pobočku ve Lvově (300 m od vízového centra) 

• Jsme partnerem Zemědělského svazu ČR od srpna 2019

• Nedodáváme produkt, ale řešení ušité Vám na míru

Kdo jsme
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• Potřebujete rozšířit svůj tým o nové kolegy? 

• Máte již vybrané kandidáty ze zahraničí a chcete, aby u Vás pracovali dlouhodobě?

• Nevyznáte se v legislativě zaměstnávání cizinců?

• Rádi byste řešili personální věci komplexněji, s dlouhodobým výhledem?

• Potřebujete poradit s něčím ohledně cizinců?

• Jsou pro Vás vízové programy nesrozumitelné?

S čím můžeme pomoci
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Vyřízení dokumentů pro lidi, které již máte vybrané

Zařazení firmy 

a kandidáta do

vízového 

programu

Prověření firmy 

a kandidáta

Komunikace s 

ÚP a garantem

Podání na 

konzulátu (Kyiv

nebo Lviv) –

my vše 

kontrolujeme

Kompletujeme 

všechny 

dokumenty

ze strany klienta

a kandidáta

Vše posíláme

na Ukrajinu a 

pak

kandidátovi 

(kompletní 

dokumenty 

pro podání)

01 02 03

Cca 1 měsíc
Kandidát by měl 

obdržet vízum do 2 

měsíců od podání.

Garant pošle termín 

podání dokumentů na 

Ukrajině

Cca 2-3 týdny
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Nábor lidí, přímo pro Vás

Podepsání smlouvy s 

klientem

Pohovory 

(skype nebo

na Ukrajině)

Specifikace 

pracovní pozice

a podmínek

Nelezení 

vhodných 

kandidátů

01 02

Klient odsouhlasí 

seznam vhodných 

kandidátů
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• Jedná se o legální zaměstnávání – lidé se stávají Vašimi kmenovými zaměstnanci 

• Nekupujete „zajíce v pytli“

• Jsme v ČR pro Vás a pro Vaše lidi na UKR

• Budete mít přehled o všech krocích, které se budou dít

• Komunikaci s úřady vyřešíme za Vás

• Dodáváme řešení ušité Vám na míru

Proč právě my
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úspěšnost při vyřízení všech vybraných

víz kandidátů vždy

přijelo do ČR

100% 98 %
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Oles Shokalo

jednatel

E-mail: oles.shokalo@hrsummit.info

Tel. +420 739 599 376

https://hrsummit.info/

Česká republika Ukrajina

HR Summit s.r.o. HR Summit Ukraine

Argentinská 286/38, Holešovice, Dzherelna 55, 

170 00 Praha 7 79000, Lviv

Kontakt
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