
ARC
Assessorament en
Recursos Humans



ARC rr.hh és una empresa de recursos humans
orientada a donar suport i assessorament global a l’empresa.

Som un equip professional amb una àmplia formació especialitzada en
temes humans dins el món de l’empresa i amb una avalada experiència.

Tenim com a missió atendre les necessitats dels nostres clients aportant
solucions d’eficàcia i viabilitat, dissenyades   per satisfer els seus requeriments.
Oferim un servei basat en la qualitat i l’ètica professional com a millor
garantia, i la satisfacció dels nostres clients en àrees tan diverses com
serveis, producció, banca o distribució, és el nostre repte.



Àrees d’actuació

- SELECCIÓ DE PERSONAL, Busquem i aportem les persones amb
perfils i competències òptims per incorporar als llocs vacants de la seva
empresa, ajustats tant a les necessitats i valors de l’empresa com a les
exigències del lloc de treball.

- CAPTACIÓ DE DIRECTIUS, Fem una selecció directa (Head Hunters)
per a la cobertura de llocs de treball claus, d’alta qualificació i responsabilitat
en els principals sectors de l’activitat empresarial.

- DESCRIPCIÓ, ANÀLISIS I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL,
Fem una anàlisi rigorosa del perfil de competències claus, missió i funcions
principals del lloc de treball i del seu nivell d’aportació a l’organització.

- ESTUDI I DIAGNÒSTIC DE CLIMA, Fem un estudi que ens dóna
informació de la motivació dels treballadors, de l’estat de les relacions
humanes i de  l’ambient de treball dins l’empresa. Tot plegat mostra el
contingut i la solidesa dels valors, normes, actituds, comportaments i
sentiments més rellevants del sistema social.

- AVALUACIÓ DEL RENDIMIENT, Dissenyem sistemes d’avaluació
del rendiment individual i grupal, per qualsevol tipus de treballador i per
equips professionals .

- ADEQUACIÓ PERSONA-LLOC DE TREBALL, Partim de la base
de l’estudi de capacitats, habilitats i competències dels professionals i fem
que encaixin amb les necessitats i exigències de l’empresa.

- FORMACIÓ, Fem formació en temes relacionats amb recursos
humans i principalment orientada a l’entrenament de prevenció de l’estrés,
l’adquisició d’intel.ligència emocional, lideratge, i comunicació.
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