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GEÇİCİ OFİS PERSONELİ 
HİZMET TEKLİFİ 

 

 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

Dönemsel Personel süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz hizmetimizin detayları ve  

Hizmet Bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı bildirir,  

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz. 

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 



                                                                                                                                                        

 

 

          

 

 

GEÇİCİ OFİS PERSONELİ HİZMET KAPSAMI  

Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibi, 453 No’lu Özel İstihdam Ofisi olarak iş ortaklarımıza Geçici Ofis Personeli 
sağlamaktayız.  

 

 Firmanın istihdam etmek istediği uygun personel arayışına destek vermek adına, iş tanımı ve aranılan 
özellikleri firmanın talepleri doğrultusunda belirlemek,  

 Belirlenen iş tanımı ve özelliklere uygun personel arayışında kullanmak üzere;  

 İNKA’nın Aday veri tabanı,  
 Gerekli görülmesi ve firmanın onaylaması halinde gazete ilan metodu ve/veya İnternet sitesi ilanlarından 

hangilerinin kullanılacağına firma ile mutabakat sağlamak, 
 Firmanın istihdam etmek istediği uygun personel arayışı için kullanılacak mecra(lar) belirlendikten sonra, bu 

mecra(lar)da firmanın istediği nitelik ve becerilere sahip potansiyel adayları araştırmak ve belirlemek,  
 Araştırmalar sonucu belirlenen adaylar ile ön mülakat gerçekleştirmek, 
 Ön mülakat sonucu pozisyonlar için olumlu olarak değerlendirilen adayların özgeçmişlerini firmaya sunmak, 

 Firma adına, Firmanın görüşmek istediği adaylar için görüşme gün ve saatlerini organize etmek,  

 Firma tarafından işe uygun bulunan adaylar için, teklif aşaması öncesinde, firmanın talep etmesi 
doğrultusunda referans kontrolü yapmak ve sonuçları Firmaya yazılı olarak raporlamak 

 Sürece katılan ve nihai olarak işe yerleşen aday dışında kalan tüm adaylara firma adına geri bildirimde 

bulunmak kapsamında hizmet sunacaktır. 
 İşe alınan adayın İNKA bordrosunda yer alması ve tüm bordro ve özlük süreçlerinin İNKA tarafından 

yürütülmesi 

süreçlerinin tamamından sorumludur.  

 

GEÇİCİ OFİS PERSONELİ HİZMET TEKLİFİ   

HİZMET BEDELİ % .. + KDV / Aylık *  

 

Vade: 7 gün  

* Geçici Ofis Personeli Hizmeti (seçme yerleştirme ve dış kaynak kullanımı) kapsamında, göreve başlatılan personelin 

aylık işveren maliyetleri (temel ve yan haklar) toplamına ilave %  15 + KDV tutarında hizmet bedeli yansıtılır.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 


