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Pracovná a personálna agentúra 
 
                                                                                               
Vážený pán predseda,  
 

Dovoľte mi, aby som sa obrátil na Vás s ponukou spolupráce v oblasti zabezpečenia pracovnej sily z Vietnamu. 
 
Naša firma vznikla na aktuálne požiadavky slovenského trhu práce. Zapojíme sa do vyriešenia problému nedostatku 

nekvalifikovaných pracovníkov, ale aj kvalifikovanej pracovnej sily pre vyrobné prevádzky, prevažne v ľahkom a ťažkom 
priemysle a v oblasti stavebníctva a realít. Ponúkame domácim a zahraničným firmám pôsobiacim na Slovensku spoluprácu v 
regulácii tuzemskej pracovnej sily a najmä v sprostredkovaní zamestnania a nábore pracovníkov  z Vietnamu. 

Sme team Vietnamských študentov, ktorí vyštudovali na Slovensku vysoké školy v rôznych oblastiach – filozofia, 
sociálne vedy, stavebníctvo, chémia, strojárstvo, ekonómia a manažment.  Máme záujem využiť naše prednosti – znalosť 
slovenského jazyka, kultúry a spoločnosti, vzdelanie pri pomoci nie len našim krajanom, ktorí vycestovali na Slovensko za 
účelom zamestania, ale aj slovenským pracovníkom nájsť vhodné pracovné pozície a uplatnenie v spoločnosti. 

Náš cieľ je koordinovať a organizovať pre budúcich zamestnávateľov nábor vietnamských pracovníkov do takej miery, 
ako potrebuje slovenský trh práce. Uskutočnujeme výber pracovníkov na základe požiadavok zamestnávateľa (požadovaná 
kvalifikácia, jazykové znalosti, predchádzajúce skúsenosti, pracovné zručnosti a pod.).  
Pri výbere pracovníkov dbáme o to, aby uchádzači boli motivovaní zostať u zamestnávateľa počas celej doby uzatvoreného 
kontraktu. 

Zabezpečujeme administratívnu podporu pri získavaní pracovných víz, povolenia na pobyt v SR, úradné preklady 
dokumentov a potrebné doklady o vzdelaní, výpisy z registra trestov, príp. lekárske prehliadky.... 

Zabezpečujeme leteckú dopravu na Slovensko a späť do Vietnamu po skončení zamestnania. 
Podľa potrieb zamestnávateľa, sme schopní zorganizovať základný kurz slovenčiny ako aj rekvalifikačné kurzy pre 

budúcich zamestnancov nielen v SR ale aj priamo vo Vietname v certifikovaných odborných strediskách. 
Po príchode pracovníkov na Slovensko, naša náplň pracovnej činnosti je poskytnúť  pomoc pri integrácii vietnamských 

pracovníkov do spoločnosti a miestnych komunít  a tiež pomáhať zamestanávateľom pri komunikácii so zamestnancami pri 
riešení pripadných problémov počas trvania kontraktu. 

Vďaka úzkej spolupráci s prestížnymi personálnymi agentúrami vo Vietname s podporou  Vietnamsko-Slovenskej 
Obchodnej Komory (Slovak-Vietnamese Chamber of Commerce - SVCC) sme sa podieľali v zabezpečení pracovných miest pre 
mnohých vietnamských pracovníkov v oblasti elektronického priemyslu pre globálne spoločnosti Samsung Electronics Slovakia - 
Galanta, Ryoka Global Europe v Nitre a niekoľko stoviek kovo-pracovníkov pre podniky Nafta Gbely a Cikautxo - Nové Zámky. 

Ďalšia oblasť, v ktorej môžeme nájsť vo Vietname kvalitných pracovníkov pre podniky,  je oblasť ťažkého priemyslu. 
Nedávno sme uskutočnili za asistencie slovenských odborníkov nábor  kvalifikovaných kovo-pracovníkov  - zváračov, obrábačov 
kovov, sústružníkov, frezárov, obsluhovačov CN a CNC strojov. 

V dôsledku stavebného boomu  je známy nedostatok pracovných síl v tejto oblasti na Slovensku. Sme schopní 
zabezpečiť podľa požiadavky stavebných firiem nábor pracovníkov stavebných činností nie len do kmeňového stavu, ale aj na  
zapožičanie podľa potrieb a harmonogramu stavieb na prípravné zemné práce ale aj kvalifikované práce ako murárske, 
zámočnícke, natieračské, práce v interiéri: obkladači, sadrokartonisti…. 

Pre maximálne pohodlie pre zamestnávateľov  a pracovníkov aby sa sústredili na svoju činnosť, naša spoločnosť má 
v pláne vybudovať svoju sieť ubytovacích zariadení pre pracovníkov po celom území Slovenska. V priebehu budúceho roka sa 
budeme snažiť mať ubytovacie zariadenia s kapacitou viac ako 300 lôžkov. 

Ak máte ďalšie otázky, prosím neváhajte ma skontaktovať mailom alebo telefonicky. V prípade záujmu uvítame aj 
osobné stretnutie, kde by sme Vám mohli poskytnúť konkrétnejšie informácie o možnej spolupráci. 

 
S pozdravom 
 
 
Mgr. Nguyen Thanh Cuong – riaditeľ spoločnosti. 
Tel. +421 905 716 545 
email: nguyen.thanhcuong@workcenter.sk 
 


