„Ludzie stojący poza wyjątkowymi ludźmi”
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NASZĄ PASJĄ JEST
DOSKONAŁOŚĆ
Whitehall Resources to zdobywająca wyróżnienia firma
rekrutacyjna mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Baza
jej klientów rozciąga się na sześć kontynentów. Ugruntowaliśmy
swoją pozycję jako preferowany partner ponad 800 czołowych
spółek świata.
Jeśli chodzi o rekrutację fachowców od oprogramowania SAP
i Oracle oraz od specjalistycznych funkcji informatycznych, nie
ustępujemy reputacją nikomu. Co więcej, wynikiem naszego
znawstwa tego rynku jest dwucyfrowy wzrost wpływów ze
sprzedaży naszych usług a w ratingu firmy Dun and Bradstreet
plasujemy się w górnym 1% wszystkich spółek w Zjednoczonym
Królestwie.
Znalezienie najlepszych kandydatów, wyświadczenie naszym
klientom wyjątkowej usługi, to nasza pasja i dążymy do tego,
żebyśmy w naszej dziedzinie byli najlepsi.
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PARTNERZY W SUKCESIE
Dołączcie do jednej trzeciej spółek objętych
indeksem FTSE 100
W Whitehall Resources jesteśmy nie bez
powodu dumni ze stopnia utrzymania naszych
klientów, wynoszącego 99,8%. Liczba ta mówi
nam, co to znaczy, być najlepszym w naszej
branży. Wskaźnik ten regularnie mierzymy i
informujemy o nim nasze zespoły.

Whitehall Resources to dziś nie tylko jedna z
dużych firm rekrutacyjnych działających w niszy
na rynku informatyki, z obrotami sięgającymi
wielu milionów funtów ale również jedna z
najszybciej rozwijających się, specjalistycznych
firm rekrutujących informatyków w kraju.

Od rozpoczęcia działalności w roku 2007
szliśmy pod prąd recesjom i rok po roku
uzyskiwaliśmy dwucyfrowy wzrost wpływów
ze sprzedaży. Reagując na potrzeby naszych
klientów rozbudowaliśmy również nasz
potencjał w usługach rekrutacji specjalistów
od oprogramowania Oracle oraz informatyków.
Rekrutacją w każdym sektorze tego rynku
zajmują się specjalizujący się w tej dziedzinie
i zaangażowani w jej sprawy konsultanci.
Ponieważ oni sami są ekspertami, rozumieją jego
potrzeby bardziej wnikliwie i dzięki temu właśnie
są w stanie pozyskać fachowca obdarzonego
odpowiednim talentem.

Odnosimy sukcesy, ponieważ w centrum tego,
co czynimy umieszczamy kandydatów i klientów
i mamy najbardziej dogłębną wiedzę o ludziach
pracujących w Państwa sektorze. Nie czekamy,
aż Państwo do nas zatelefonują. Następnego
kandydata dla Państwa już zaczęliśmy szukać i
zapewne już wiemy, kto to jest.
Mówiąc prosto, na globalnym rynku
utalentowanych specjalistów jesteśmy
ekspertami, z solidnymi podstawami, na których
nasi klienci mogą polegać.

„Whitehall to
wyróżniająca się
firma rekrutacyjna.
Świadczy ona usługi
na czas, wydajnie i co
najważniejsze, mają
one charakter osobisty.
Gdy już zostałem
zatrudniony przy
projekcie, nigdy nie
czułem się samotny.
Najważniejsze zaś
było to, że Whitehall
błyskawicznie spełniał
funkcje administracyjne.
Bardzo się cieszę,
że współpracuję z
Whitehall i będę z
nimi współpracował
tak często, jak to będę
mógł”.
Kierownik szkolenia
SAP, CSC

Jesteśmy partnerami SAP UK, AG, MENA, jak też samej Oracle
Corporation
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REKRUTACJA SPECJALISTÓW
SAP

Niezrównana znajomość rynku i sieć kontaktów
Whitehall Resources jest jedną z największych
i najlepiej znanych agencji rekrutacyjnych na
świecie. Pozycję taką zdobyliśmy dzięki temu,
że jesteśmy ekspertami i umiemy płynnie mówić
w SAP z naszymi klientami i kandydatami.
Nie znajdą Państwo partnera rekrutującego
specjalistów SAP, który by lepiej rozumiał stronę
techniczną takiej rekrutacji. Nie znajdą Państwo
lepszej agencji rekrutującej specjalistów SAP,
która potrafiłaby skuteczniej przyciągnąć
profesjonalistów SAP i przedstawić im rolę, jaką
oferuje się im w nowym miejscu pracy.
Mając lata doświadczenia w terenie, rozległą bazę
danych z życiorysami oraz wieloletnie kontakty z
kandydatami, stworzyliśmy własny, firmowy rynek
na utalentowanych fachowców SAP. Kandydaci
znają nas, ufają nam i darzą nas szacunkiem. Jak to
powiedział jeden z nich: „kiedy telefonują do mnie
z Whitehall, natychmiast myślę, że będzie to coś
interesującego”.

Whitehall Resources rekrutuje do pracy na
zlecenia, na czas określony i na etat a każdym z
tych rodzajów zatrudnienia zajmuje się odrębny
zespół specjalistyczny. Oznacza to, że szybko
rozumiemy stronę techniczną wymogów
naszego klienta i jesteśmy w stanie skutecznie
poinformować o niej kandydatów, co zapewnia
maksymalnie bliskie dopasowanie ich do ich
przyszłej roli.
Klienci mogą być pewni, że ich wymogami będzie
zajmował się ekspert od reprezentowanego przez
nich sektora, pracujący w firmie darzonej na rynku
zaufaniem i szacunkiem.

„Whitehall jest dla
mnie numerem 1. Kiedy
telefonują do mnie z
Whitehall, natychmiast
zaczynam słuchać i
myślę, że może to być
interesujące. Whitehall
nie marnuje mojego
czasu i dostaję to, czego
potrzebuję”.
Starszy architekt ds.
rozwiązań SAP

Co miesiąc rozmawiamy z 40 tysiącami konsultantów SAP
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REKRUTACJA
SPECJALISTÓW ORACLE
Od konsultanta po szczebel C
Nieustannie poszerzamy naszą sieć kontaktów
odwiedzając klientów i utrzymując kontakty
z najlepszymi profesjonalistami Oracle.
Skuteczność prowadzonej przez nas rekrutacji
jest zapewniana właśnie dzięki takiemu
poświęceniu i koncentracji, które pozwalają
nam przedstawić trzy znakomite życiorysy
odpowiadające potrzebom naszych klientów
w kilka godzin po otrzymaniu zapytania.
Dlatego właśnie większość naszych klientów
poszukujących specjalistów Oracle korzysta z
naszych usług traktując nas jako preferowanego
partnera.

Ponieważ rekrutacja jest działalnością dotyczącą
ludzi i staje się coraz bardziej konkurencyjna,
wypracowujemy z naszymi klientami
poszukującymi specjalistów Oracle stosunki,
dzięki którym możemy mówić o ich organizacji
z przejęciem, zapewniając, że rozmowę
kwalifikacyjną w sprawie ich wymogów będą
chcieli odbyć najlepsi kandydaci.
Szczycimy się tym, że znamy naszych klientów,
wierzymy w to, co czynią i do pracy u nich
zachęcamy odpowiednich profesjonalistów.

„Firma Whitehall
Resources załatwiła
mi pracę na zlecenie
w Capgemini a jej
profesjonalizm wywarł
na mnie duże wrażenie.
Zadbali o to, żebym był
dobrze poinformowany
o postępie spraw i dali
mi znać o przebiegu
procesu rozmowy
kwalifikacyjnej. Cieszę
się na współpracę z
nimi, zarówno obecnie
jak i przy przyszłych
zleceniach”.
Konsultant ds.
oprogramowania
finansowego

Co miesiąc rozmawiamy z 10 tysiącami konsultantów Oracle
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GLOBALNE ROZWIĄZANIA
KADROWE
Usługi w skali międzynarodowej, znajomość
warunków lokalnych
Reagując na coraz bardziej globalny horyzont
postrzegania rynku przez wyspecjalizowanych
w oprogramowaniu SAP profesjonalistów
i spółki, w Whitehall Resources stworzono
Zespół Międzynarodowy. Dysponując
ekspertami, którzy władają 12 językami
i plasują kandydatów na całym świecie,
oferujemy rozwiązania dla rekrutacji
specjalistów SAP i Oracle oraz informatyków
na szczeblu globalnym.

Nasz Zespół Międzynarodowy czerpie z
całości wyspecjalizowanych w danym sektorze
zasobów kadrowych Whitehall, wprowadzając
do naszej bazy wiedzy perspektywę globalną.
Pracuje on na rzecz klientów, którzy chcą mieć
dostęp do obdarzonych talentem fachowców w
danym kraju, jak również ekspertów od danej
tematyki, którzy zdobyli solidną reputację w skali
międzynarodowej.
Możliwość świadczenia przez nas usług klientom
na całym świecie odzwierciedlana jest przez
posiadanie biur w Zjednoczonym Królestwie i w
Niemczech, jak też przez wielojęzyczne witryny
internetowe.
Pokrywamy intensywnie całą Europę i terytoria
pozaeuropejskie, jesteśmy w szczególności
największą firmą wyspecjalizowaną w
rekrutowaniu specjalistów SAP do krajów
Bliskiego Wschodu. Niezależnie od tego, czy
nasz klient potrzebuje tylko jednego, wysoko
utalentowanego pracownika czy rozwiązania
kadrowego w skali globalnej, dysponujemy
wiedzą i zasobami pozwalającymi nam szukać
i pozyskiwać takich pracowników na całym
świecie.

Nasz zróżnicowany i rosnący zespół reprezentuje kilka
narodowości i włada 12 językami.

„W Capgemini polegamy
na naszych partnerach
od rekrutacji,
wiedząc, że zapewnią
nam wyjątkowych
specjalistów do
obsadzenia licznych
dyscyplin i pionów
naszej branży
oraz w różnych
miejscowościach.
Zasadnicze znaczenie
ma dla nas ich poziom
i czas reakcji na nasze
zapotrzebowanie. Firma
Whitehall Resources
jest naszym cenionym
partnerem i od wielu lat
pomaga nam utrzymać
potencjał zapewniający
świadczenie naszych
usług z wielkim
sukcesem”.
Vice President,
Capgemini UK
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REKRUTACJA
INFORMATYKÓW
Wszelkie potrzeby dotyczące rekrutacji informatyków
zaspokoją Państwo jedną rozmową telefoniczną
Wszystkie organizacje potrzebują
pracowników z dodatkowymi kwalifikacjami
w dziedzinie informatyki, które nie muszą
skupiać się na oprogramowaniu SAP lub
Oracle. Kandydatów takich wyszukuje nasz
wydzielony Zespół Informatyki. Po to, aby
zaspokoić wszelkie potrzeby dotyczące
rekrutacji informatyków, wystarczy więc jedna
rozmowa telefoniczna.

Firma Whitehall Resources rekrutuje
profesjonalnych informatyków dla ponad
800 czołowych firm świata. Dla zapewnienia,
że dostarczymy kandydatów na najwyższym
poziomie jak też zapewnimy równie wysoko
postawioną obsługę kontraktu, stosujemy te
same zasady, które przyniosły nam sukces w
innych dziedzinach. W wyniku tego, większość
naszych klientów dochowuje nam lojalności przez
wiele lat.
Rozumiemy, że klienci chcą mieć za partnera
najlepszych specjalistów od rekrutacji, bez
kosztów, obowiązków administracyjnych i
problemów jakie towarzyszą współpracy z
wieloma takimi firmami. Potrzebują oni spółki,
która może zaspokoić ich niszowe potrzeby w
dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa
ale również dostarczyć kandydatów do ogólnych
prac informatycznych. Firma Whitehall
Resources ma w swojej strukturze zespoły
specjalizujące się w poszczególnych sektorach
usług informatycznych, wszyscy nasi klienci
mogą więc korzystać z usług specjalistycznego
zespołu rekrutującego informatyków równolegle
z usługami zespołów rekrutujących konsultantów
SAP i Oracle.

„Whitehall i itelligence
wypracowały więzi
mocne i oparte na
zaufaniu. Zawdzięcza
się to głównie
profesjonalizmowi,
przyjaznemu podejściu
oraz łatwości
nawiązania kontaktu a
poziom dostarczanych
nam przez Whitehall
konsultantów jest
bardzo wysoki
niezależnie od ich
specjalności.
Kierownik ds. programu
ERP oraz pozyskiwania
zasobów

Spełniliśmy 10.000 zgłoszeń od ponad 800 klientów na sześciu
kontynentach a jako swojego partnera zachowuje nas 99,8%
klientów
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FACHOWI KONSULTANCI
Doświadczone zespoły rekrutacyjne
W Whitehall Resources jesteśmy w stanie
pozyskać najlepszych konsultantów, którym
zależy na karierze zawodowej. Niezależnie
od tego, skąd się wywodzą, zapewniamy, że
mają jedną cechę wspólną – determinację,
aby odnieść sukces na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku pracy.
Dołączają oni do dobrze kierowanych,
doświadczonych zespołów, my zaś inwestujemy
w ich dalszy rozwój osobisty. Pracując w swoich
zespołach, konsultanci wkrótce zdobywają
fachową wiedzę techniczną i zyskują znajomość
rynku czyniącą z nich ekspertów. Oznacza to, że
rozmawiając z klientami są w stanie precyzyjnie
określić ich wymagania i potrafią z ufnością w
swoją wiedzę rozmawiać z kandydatami. Dzięki
takiemu procesowi, mamy wielu konsultantów,
którzy w swoich sektorach rynku są dobrze znani
i szanowani.

Konsultanci w Whitehall Resources zawsze
pracują tak, aby pobudzić rozwój swoich więzi i
sieci skierowań, czerpią też z naszej rozległej puli
profesjonalistów, spośród których wybieramy
proponowanych klientom kandydatów. Dla
zapewnienia, że z najlepszymi fachowcami
w sektorze w jakim działa Państwa spółka
skontaktują się o wiele wcześniej, niż Państwo
będą ich potrzebować, prowadząc poszukiwania
w internecie i przez telefon nieustannie
wybierają myślami w przyszłość.
Często prosi się nas, żebyśmy znaleźli
kandydatów szybko. Zawsze oferujemy
życiorysy trojga kandydatów z odpowiednimi
kwalifikacjami, takich o których wiemy, że nasz
klient będzie chciał zaprosić ich na rozmowę
kwalifikacyjną i zawsze przedkładamy jakość nad
ilość.

„Jako dyrektor ds.
programu przekształceń
zajmuję się wieloma
operacjami. Mój
partner dokonujący
rekrutacji pracowników
musi rozumieć moje
wymogi i musi szybko
i skutecznie przełożyć
je na kandydatów na
wysokim poziomie,
którzy wpisują się w
moje zapotrzebowania
na umiejętności, kulturę
mojego zespołu i mój
budżet. Od szeregu
lat firma Whitehall
Resources raz za razem
dowiodła, że potrafi
dostarczyć mi ludzi,
jakich potrzebuję”.
Zastępca Głównego
Informatyka,
Cambridge Assessment

Nasi konsultanci są na bieżąco szkoleni, doskonaleni zawodowo i
korzystają z opieki najlepszych specjalistów od rekrutacji w branży
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WNIKLIWE ROZUMIENIE
RYNKU

Jesteśmy z Państwem na każdym kroku Państwa drogi
Firma Whitehall Resources jest w stanie wyjść
daleko poza potrzeby procesu rekrutacji.
Zapewniamy klientom dodatkową wartość
pomagając im zdefiniować wymogi wobec
przyjmowanych pracowników, sięgając na
ich rzecz do naszych rozbudowanych więzi
z kandydatami, dzieląc się wnikliwą wiedzą
o aktualnym stanie rynku na potrzebne im
umiejętności i zmniejszając ryzyko, na jakie są
narażeni przez prowadzenie obsługi ich umów
pracowniczych.
Klienci współpracujący z Whitehall Resources
otrzymują wyjątkowo krótką listę kandydatów.
W istocie, 71% naszych kandydatów albo
już pracowało z nami wcześniej albo zostali
poleceni przez naszego zaufanego klienta. Nasi
konsultanci dzielą się wiedzą o rynku, dzięki
czemu jesteśmy na bieżąco świadomi większości
realizowanych aktualnie projektów, jak też i
takich, które zostaną podjęte; wiemy jakich
umiejętności brakuje a które reprezentowane
są obficie. Wiedza ta pozwala naszym klientom
ustawić konkurencyjność ich oferty na dokładnie
takim poziomie, na jakim powinna ona być.

Nasze usługi świadczymy przez opiekunów
klienta, z którymi Państwo ustanowią ścisłą
współpracę. Nasi konsultanci z kolei korzystają ze
wsparcia wydzielonych zespołów operacyjnych
posługujących się najlepszą platformą CRM, co
pozwala im skupić się w pełni na ich kandydatach
i klientach. Z kolei członkowie naszych zespołów
operacyjnych są ekspertami od spraw płacowych
podwykonawców nowo zatrudnianych i
odchodzących oraz obsługi umów o pracę.
Wypracowaliśmy skuteczne systemy
administracyjne i sprawozdawcze, które
dostarczają naszym klientom standardowy
pakiet sprawozdawczości dotyczący głównego
wskaźnika osiągów. Sprawozdawczość tę
można też dostosować do Państwa potrzeb, tak
aby składające się na osiągi wydarzenia były
mierzone krok po kroku. Nasze systemy CRM są
ponadto skrupulatnie poindeksowane i można
je przeszukiwać wychodząc daleko poza zwykłe
poszukiwania dotyczące umiejętności kandydata,
dostarczają więc nam informacji, kiedy będą
dostępni kandydaci najlepiej pasujący do potrzeb
klienta.

71% naszych kandydatów albo już z nami wcześniej pracowało
albo zostali poleceni przez naszego zaufanego klienta.
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NASZE DNA

Wartości, które są nam drogie

Gdy mówimy o wartościach Whitehall, nie są to po prostu puste słowa. Wartości te faktycznie
kształtują nasze podejście i pozwalają nam uformować solidne, długoterminowe partnerstwo zarówno
z klientami jak i z kandydatami. Szczycimy się tym, że nasz dorobek w skutecznym rekrutowaniu
specjalistów został zbudowany na mocnym fundamencie partnerstwa i jesteśmy zdeterminowani, aby
zapewnić, że będzie tak zawsze.

Uczciwość
Jesteśmy prostolinijni, uczciwi i przejrzyści we wszystkim, co czynimy.

Prawość
Postępujemy z pełną prawością, co pomaga nam podejmować decyzje kierując się
zarówno głową jak i sercem.

WYRÓŻNIENIA I
AKREDYTACJE
•
•
•
•
•
•

The Sunday Times International Track 200, 2019
The Sunday Times 100 Best Small Companies to Work For, 2017-2019
Best Companies, 3 Stars “Extraordinary”, 2017-2019
Recruitment International Top 500, 2012-2018
Recruiter Fast 50, 2011-2013, 2018
The Sunday Times Fast Track 100, 2011

Akredytacje
•
•
•
•

Rating A w klasyfikacji Dun & Bradstreet
Grupa Użytkowników SAP w Zjednoczonym Królestwie i w Irlandii
Stowarzyszenie Profesjonalnych Spółek Wyszukujących Pracowników –
Association of Professional Staffing Companies
Rating A w klasyfikacji Credit Safe

Pasja
Gdy naprawdę dba się o to, co się czyni i daje się temu z siebie wszystko, możliwości
są nieskończone

Fachowość
Chłoniemy wiedzę i się nią dzielimy, umożliwiając wszystkim członkom naszego
zespołu osiągnięcie niezrównanego poziomu spełnienia ich roli.

Jesteśmy ambasadorami naszej społeczności lokalnej,
zbieramy pieniądze dla organizacji dobroczynnych, korzystamy
z miejscowych usług dla biznesu, jesteśmy też oficjalnymi
sponsorami Colchester Rugby Club
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