ZNAJDŹ PRACOWNIKA Z UKRAINY, NEPALU, BIAŁORUSI, INDII, BANGLADESZU!

Pomysł zbudowania portalu NonEUGo stanowiącego miejsce, które łączy pracodawców z Unii
Europejskiej z pracownikami spoza Unii Europejskiej powstał w 2016 r. i był wynikiem
wnikliwych obserwacji zmian zachodzących na europejskim rynku pracy.
Z jednej strony można było obserwować wzmożony „popyt” na pracowników w Europie,
a z drugiej strony wzrastającą „podaż” pracowników ze Wschodu. Największe
zapotrzebowanie na pracowników zgłaszali przede wszystkim pracodawcy z Francji, Niemiec
oraz Polski. Największe zainteresowanie pracą w Europie przejawiali głównie pracownicy
z Ukrainy, ale także w coraz większym stopniu Nepalu, Białorusi, Indii czy Bangladeszu. Takie
tendencje, według najnowszych prognoz ekonomicznych, utrzymają się jeszcze przez wiele
lat.
Obserwując trendy na rynku pracy w Europie zdecydowaliśmy się uruchomić w 2017 r.
w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości startup NonEUGo. Dynamiczny
rozwój startup’u pozwolił nam już w 2018 r. na zarejestrowanie
firmy pod nazwą NonEUGo. Nazwa firmy nie jest przypadkowa!
To połączenie dwóch angielskich fraz. „NonEU” odnosi się do
pracowników spoza Unii Europejskiej. „Go!” to zachęta do
podejmowania przez nich aktywnych działań na rynku pracy
w krajach unijnych.
Portal NonEUGo udostępniany jest pod adresem internetowym
https://noneugo.eu. Umożliwia korzystającym z niego
pracodawcom i pracownikom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie
i wyszukiwanie ogłoszeń pracy w państwach unijnych skierowanych do obywateli państw ze
Wschodu.
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Portal NonEUGo jest skierowany z jednej strony do
pracodawców
poszukujących
cudzoziemców,
obcokrajowców do pracy w Polsce i innych krajach Unii
Europejskiej, a z drugiej strony do cudzoziemców,
obcokrajowców szukających pracy w Polsce i innych krajach
Unii Europejskiej.
Naszym podstawowym celem działalności jest pomaganie firmom z terenu Unii Europejskiej
w znalezieniu pracowników przede wszystkim z Ukrainy, ale również Nepalu, Białorusi, Indii
czy Bangladeszu. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców, agencji pracy, ale także do uczelni
wyższych, na których studiują cudzoziemcy ze Wschodu.
Dzięki portalowi NonEUGo umieszczą Państwo oferty
pracy dla Ukraińców, Nepalczyków, Białorusinów,
Hindusów czy Banglijczyków i dotrą do ogromnej grupy
przyszłych pracowników. Umieszczą Państwo oferty
pracy stałej, tymczasowej lub sezonowej w takich
obszarach jak transport, gospodarka magazynowa,
opieka zdrowotna, pomoc społeczna, handel hurtowy,
handel detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz
wielu innych.
Dokładamy wszelkich starań, aby za pośrednictwem
nowoczesnych mediów i narzędzi, wykorzystując ogromne
możliwości jakie daje Internet, docierać do jak największej
liczby przyszłych pracowników. Każde ogłoszenie pracy
umieszczane przez Państwa na portalu NonEUGo udostępniane
jest dodatkowo na naszych profilach społecznościowych. To
sprawdzona metoda działania! Zwiększa to wielokrotnie zasięg
ogłoszenia przez co ułatwia pracodawcom znalezienie
pracowników.
Serdecznie zapraszamy do współpracy! Jesteśmy do Państwa dyspozycji! Sprawdź Nas!
Zespół NonEUGo

telefon kontaktowy: +48 609 279 036
adres poczty elektronicznej: info@noneugo.eu
adres strony internetowej: https://noneugo.eu
adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112 B, 02-797, Warszawa
NIP: 7121918427, REGON: 380785506
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