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Szolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről …... (székhely: ….., adószám:…………………, képviseletében: …), mint Megrendelő –
a továbbiakban Megrendelő – , másrészről:
a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2., Munkaközvetítői
regisztrációs száma: 48329-2/2005-0100-393) képviseletében Kelemenné Keveházi Katalin alapítványvezető), mint
Szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató – között közvetítési az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés tárgya: munkaközvetítés Megrendelő igényei alapján.

2.
2.1.

A Megrendelő adatai: (Kérjük, húzza alá a megfelelő szervezettípust!)
A szervezet mérete1:

Mikro vagy kisvállalkozás (5 fő alkalmazottig)

Közepes méretű vállalkozás esetén (50 főig)

50 főnél többet foglalkoztató vállalat

100 főnél többet foglalkoztató vállalat esetében

Civil szervezet

Állami fenntartású szervezet esetében
Tevékenységi köre2: ……………………………

2.2
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Megrendelő megbízza a közhasznú szolgáltatást nyújtó Szolgáltatót, hogy (a nem kívánt rész törlendő!)
Megrendelőt Regisztrált Partnerként jelenítse meg munkáltatói adatbázisában. Ezesetben Szolgáltató
vállalja, hogy
Megrendelő álláshirdetéseit a munkavállalói célcsoportja számára honlapján és adatbázisában közzétegye 1
éven keresztül. Új álláshirdetést Megrendelő Szolgáltató „Pozícióleírás” formanyomtatványának kitöltésével
küldi meg Szolgáltatónak, amely a hirdetést 48 órán belül köteles honlapján közzétenni.
Szolgáltató támogatást nyújt Megrendelőnek álláshirdetései hatékony kommunikációt eredményező
megfogalmazásában.
GYES-menedzsment programja alábbi szolgáltatásainak igénybevétele esetén annak díjaiból 20%
kedvezményt nyújt Megrendelő részére:
- „Másik fél tréning” Megrendelő gyermekgondozási szabadságon lévő visszatérés előtt álló munkatársainak
sikeres reintegrációja érdekében
- Job-sharing páros(ok) kialakításához munkatárs felkutatása, együttműködés-vizsgálata
- Anyasági policy kialakítása
- Vállalati Apák Napja rendezvény szervezése

3.2.
Munkavállalók közvetítése Szolgáltató adatbázisából előszűréssel.
3.2.1. Megrendelő Szolgáltató „Pozícióleírás” formanyomtatványán megküldött felhívását Szolgáltató honlapján 48
órán belül közzéteszi, a jelentkezéseket Megrendelő igényei alapján előszűri, a jelölteket interjúzza, és min.3
1
2

A cégméret díjszabásunkat befolyásolja
Munkaügyi jelentéstétel és statisztikák vezetése miatt kérjük kitölteni

1

alkalmas jelölt személyi anyagát (szakmai tapasztalatainak, rátermettségének, motivációjának, sikeres
beilleszkedéséhez szükséges egyéb információk összefoglalását) Megrendelő részére megküldi.
3.2.2. Szolgáltató vállalja, hogy a jelöltek közül kiválasztott munkavállaló beilleszkedésének támogatása, illetve
beválása érdekében igény szerint biztosítja eseti konzultáció lehetőségét a munkavállaló próbaidejének
időszakára a Megrendelő által kijelölt személlyel.
3.2.3. Szolgáltató a próbaidő időszakára garanciát vállal jelöltjeiért, azaz amennyiben munkaviszonyt a Megrendelő a
próbaidő alatt a munkavállalónak felróható ok miatt mondja fel, Szolgáltató új jelöltet mutat be.
3.3.
3.3.1.

Kiválasztási támogatás a Munkáltató által meghirdetett pozíciók betöltéséhez
Amennyiben a Megrendelő egyéb hirdetési csatornákon keresztül kutatja fel a jelentkezőket, Szolgáltató
kiválasztási szakértői támogatást nyújt Megrendelő részére, előszűri az önéletrajzokat, lefolytatja a felvételi
interjúkat.

4.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Feladat teljesítését elvállalja, a teljesítéshez szükséges képesítéssel,
szakismerettel rendelkező munkatársa van, a szükséges törvényi előírásoknak eleget tesz.

5.

Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által közvetített jelöltek közül szerződtetett munkavállalókról
függetlenül a létrejött jogviszony formájától, illetve a keresés lezárultáról annak bármely szakaszában
Szolgáltatót 48 órán belül tájékoztatja. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató sikeres teljesítés után
nevét referenciaként tüntesse fel.

6.

Szolgáltatási díjak

6.1.

6.2.
6.3.

A regisztrált partner éves regisztrációs díja

Mikro vagy kisvállalkozás (5 fő alkalmazottig) esetén évi 25.000 Ft+ÁFA

Közepes méretű vállalkozás esetén (50 főig) évi 50.000 Ft+ÁFA

50 főnél többet foglalkoztató vállalat estében évi 75.000 Ft+ÁFA

100 főnél többet foglalkoztató vállalat esetében évi 100.000 Ft+ÁFA

Civil szervezet évi 5.000 Ft+ÁFA

Állami fenntartású szervezet esetében évi 50.000 Ft+ÁFA
Előszűrés esetén 3 alkalmas jelölt bemutatása 100.000 Ft+ÁFA.
Előszűrés háttértámogató szolgáltatásként 60.000 Ft+ÁFA/szakértői nap.

7.

Nyilatkozatok

Szolgáltató a Feladatok teljesítése érdekében a tőle, mint szakértőtől elvárható legnagyobb gondossággal köteles
eljárni.
Felek kijelentik, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat ismerik és magukra nézve kötelezőnek
tartják.
Felek a jelen szerződést kizárólag csak írásban jogosultak módosítani.
Felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve,
amennyiben az ügy megyei bíróság hatáskörébe tartozna, úgy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Felek a jelen 2 oldalból és 3 pontból álló szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2
példányban aláírták.
Budapest,
Megrendelő

Szolgáltató
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