Como funciona a
contratação de uma
agência de
empregadas
domésticas?

1. PAUTA

O que é

ANALISADO?

Através de uma reunião em um de
nossos escritórios, identificamos quais
são as suas necessidades.

- O tipo de profissonal que é
mais indicado;
- Experiências passadas com outros
funcionários;
- Tamanho da Residência;
- Quantidade de Moradores;
- Quantidade de Funcionários;
- Tarefas que o funcionário realizará;
- Salário Oferecido;
- Folgas.

De onde vem

as CANDIDATAS?

Possuímos uma central de cadastro e treinamento,
onde todos os dias dezenas de candidatas dão início
ao processo seletivo da agência, passando por uma
detalhada entrevista de seleção, onde verificamos seu
histórico pessoal e profissional, suas habilidades e
características pessoais de seu perfil, checamos suas
referências profissionais e pessoais, conferimos seus
documentos, comprovante de residência e atestado
de bons antecedentes. Caso seja aprovada em todos
os quesitos, possua boa saúde, boas referências é que
a candidata então passa a fazer parte de nosso banco
de dados, se tornando disponível para indicação aos
nossos clientes.

2. PERFIL DA VAGA
Com todas estas informações fazemos
uma triagem em nosso banco de dados,
buscando profissionais que se enquadrem
no perfil solicitado.

3. PRÉ-SELEÇÃO
As candidatas pré-selecionadas são chamadas novamente até a nossa agência onde será feita nova
entrevista, onde será verificada se ela está dentro do perfil solicitado. Uma vez aprovada, abrimos detalhes
da vaga, como salário, tamanho da casa, quantidade de moradores, tarefas a serem executadas, folgas oferecidas, etc.
Ela aceitando, lhe encaminhamos um parecer por email, onde você poderá conhecer um pouco da candidata, quem
ela é, onde mora, com quem mora, há quanto tempo, se tem filhos, namorado, esposo, com o que ele trabalha, com
quem ficam seus filhos para que ela possa trabalhar, sobre as experiências profissionais e habilidades e um pouco
sobre seu perfil.

4. ENTREVISTA & CONTRATAÇÃO
Até aqui trabalhamos muito para que a indicação seja realmente tudo o que você esperava,
mas agora é a sua vez de analisar a candidata. Você entrevistará a candidata em sua casa,
optando pela contratação, a funcionária passará por um breve treinamento antes
de iniciar suas atividades na nova residência.

O que é o treinamento que
as candidatas são submetidas?
Nova legislação e comprometimento na prática;
Postura: apresentação pessoal, asseio individual e para execução das tarefas, subordinação,
discrição, contato com outros funcionários, crianças, uso do celular, alimentação, honestidade,
transparência e respeito na relação empregador/funcionária, dentre outros pontos.
Noções básicas: organização, seguir e receber bem as orientações, seguir o cronograma de
tarefas, ser pró-ativa e solicita, separação do próprio material de trabalho, uso adequado de
diferentes produtos de limpeza, serviço básico de mesa, dentre outros detalhes.

SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO
Substituição da funcionária,
caso necessário

Monitoramento, Treinamento
e Reciclagem.

Quanto custa
contratar uma
agência?

Trabalhamos através de contrato, de forma a
tornar mais transparente nossa relação. O
contrato anual (12 meses) tem um custo único
de R$ 1200,00 e o contrato Bi anual (24
meses) tem custo único de R$ 1.997,00. Em
todos os modelos de contrato o pagamento é
feito da seguinte maneira: 30% na assinatura
do contrato e o restante no terceiro dia de
trabalho da contratada

Realizamos um trabalho personalizado a cada família, prezando pela discrição,
segurança e eficiência, pois acreditamos que a família seja nosso maior bem e
como tal merece total atenção e dedicação.

O próximo passo é o agendamento de sua reunião,
atualmente possuímos três unidades de atendimento;
Savassi/Funcionários
Av do Contorno 6594, 17º andar, Amadeus Business
Tower, (entre Rua da Bahia e Rua Levindo Lopes). O prédio
possui estacionamento AutoPark em seu subsolo.
Belvedere
Rua Desembargador Jorge Fontana, 80, térreo, sala A,
Belvedere Plaza, (prox ao Mart Plus). O prédio possui
estacionamento Stock-Car em seu subsolo
Buritis
Av. Barão Homem de Melo 4500, conj. 1101, Estoril,
Belo Horizonte, MG - CEP 30.494-270. O prédio
possui estacionamento para clientes.

(31) 4103-8115

QUERO CONTRATAR

