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RÓLUNK

Több mint 10 éves tapasztalattal a hátunk mögött, hatékony, gyors és rugalmas
megoldásokat kínálunk ügyfeleink technológiai és munkaerő-toborzási
kihívásaira.

10+
év tapasztalat

MUNKAERŐPIACI MEGOLDÁSOKAT NYÚJTUNK AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN:

FINANCE

A pénzügyi szektor az
innovációk hatására
hatalmas iramban
fejlődik. Az európai
digitális átalakítási
projektek az elkövetkező
években is versenyt
generálnak majd a
legjobb pénzügyi
szakemberekért. Ahogy
haladunk a digital-first
világ felé, úgy gyorsul a
stabil pénzügyi
szakértelem iránti igény
az egész pénzügyi
ágazatban.

ICT

A digitalizáció mára már
szinte minden szektorban
erőteljesen jelen van,
szakértők szerint ez egy új
ipari forradalom kezdete.
A szektor dinamizmusa
szinte kivétel nélkül
minden iparágat érint,
legyen az egy nagymúltú
vállalat, vagy egy start-up
cég, tevékenységtől
függetlenül. Testreszabott
megoldásainkkal segítünk
megtalálni a legjobb tech-
tehetségeket.

FINTECH

A FinTech világ sikere
nagyrészt az innovatív,
dinamikus, status quo-t
nem ismerő tehetségeken
áll. A cégek hihetetlen
iramban növekednek, így
egyre több szakemberre
van szükségük, hogy
lépést tartsanak a piac
igényeivel. Mi ebben
tudunk segíteni: értünk a
pénzügy és a technológia
nyelvén is – készen állunk,
hogy a legjobb FinTech
szakembereket kínáljuk
Európa-szerte.

A jövő vállalatait építjük

Szeretné digitalizálni a meglévő folyamatait, de nem
tudja hogyan fogjon hozzá? Olyan partnerre van
szüksége, aki ismeri a munkaerőpiacot és a
technológiákat is? Mi beszélünk a jelöltek nyelvén, hidat
képezve a tech szakemberek és a vállalatok között.

Legyen szó IT csapatok felépítéséről, IT vagy HR
funkciók teljes vagy részleges kiszervezéséről, új digitális
projektek bevezetéséről vagy menedzsmentjéről, tudjuk
rá a megoldást.



AMIBEN SEGÍTHETÜNK

01
Contingent 
Workforce

A fő üzleti tevékenységek mellett, számos más projekt
fut egyszerre, amelyeknél fontos a minél
gördülékenyebb megvalósítás, elkerülve a nagy
kockázattal járó megoldásokat. Mi abban tudunk
segíteni, hogy IT projektek során megtaláljuk az
egyensúlyt az állandó alkalmazottak és a szerződéses
foglalkoztatás között. Mindezt az eddigieknél
gyorsabban, költséghatékonyabb módon.

Pontosan tudjuk, hogy hogyan találjuk meg az ideális
jelöltet a partnereink számára, hiszen IT és pénzügyi
szakemberek elhelyezésén dolgozunk minden nap:
többek között fejlesztők, elemzők és szakértők
pályázatát visszük sikerre. Hatékonyak vagyunk start-up
állások betöltésében, KKV cégek bővítési projektjeiben
és nemzetközi nagyvállalatok új csapatainak
felépítésében is.

02
Munkaerő-
toborzás

Magasan képzett és tapasztalt projektmenedzsereink és
projekt asszisztenseink bevonásával, projektcéljaiból
megvalósítható termék lesz. Szektorspecifikus szakmai
tapasztalattal rendelkező PM csapatunkkal biztosítjuk
partnereink számára, hogy a projekt olajozottan haladjon
a tervezett eredmények felé. Kiszámíthatóvá és
tervezhetővé tesszük a projektfolyamatokat, ezzel
valódi biztonságot adva az ügyfeleinknek.

03
Projekt-
menedzsment

Outsourcing megoldásainkkal támogatjuk partnereinket
abban, hogy a jövedelemtermelő üzletre
fókuszálhassanak, miközben projektjeik mindig
határidőre és a tervezett végeredménnyel
valósuljanak meg. Számos outsourcing megoldást
kínálunk IT funkciókra, munkaerő-toborzás és kiválasztás
vagy üzleti területre.

04
Outsourcing

Minden cég egyedi munkaerő igényekkel bír, azonban több mint 10 éves
tapasztalattal a hátunk mögött, olyan testhezálló megoldásokat nyújtunk, amellyel
könnyebben megvalósíthatja üzleti céljait.



CONTINGENT WORKFORCE

Tudjuk, hogy mi a lényege a betöltésre váró pozícióknak. Egy nyelvet beszélünk a 
fejlesztőkkel: legyen Python vagy Swift, treasury vagy AP – tudjuk a megoldást.

Hiszünk benne, hogy a projekt alapú
együttműködések kölcsönösen előnyösek mind
partnereink, mind a bevont szakértők számára.
Biztosítjuk a megfelelő tudással rendelkező
szakembereket a megfelelő helyen és időben.

Jó megoldás lehet az alábbi helyzetekben:

• Hiányzó IT know-how
• Költséghatékony létszámnövelés
• Üzleti rugalmasság erősítése

• Gyorsan változó üzleti igények
• Új pozíciók esetében
• Új csapattagok kipróbálása esetén

ALACSONY KOCKÁZAT
A klasszikus felvételi folyamat során
próbaidővel tervezhetünk egy új
munkavállaló esetén: 3 hónap, amely során
kiderülhet, hogy kölcsönösen elégedettek
vagyunk-e. Contingent Workforce
szerződéssel rendelkező partnereinknél
kisebb a kockázat: a “Try and hire” opció
révén akár már 12 hónap után lehetőségük
van, hogy állandó állományba átvegyék a
már kipróbált munkaerőt.

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
A Contingent Workforce lényegében egy
havidíjas szolgáltatás, ami kiváltja a hosszú
és költséges toborzási folyamatot, valamint
a későbbiekben felmerülő HR és
menedzsment oldalon felmerülő egyéb,
költségigényes feladatokat egyaránt.

SZAKÉRTELEM
A felvételi folyamat során mindig lesz egy
olyan pont, amikor az a kérdés, hogy a
leendő munkatárs team-fit vagy sem. Erre
szinte lehetetlen válaszolni. A Contingent
Workforce szolgáltatásunkkal hosszú távú
garanciát vállalunk arra, hogy partnereink a
legalkalmasabb munkatársakat találják
meg.

SZEKTORSPECIFIKUS TAPASZTALAT
A különböző IT projektek során a tapaszalt
szakemberekre lehet építeni, akiket
különösen nehéz megszólítani. A több
éves szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberek ritkán jelentkeznek állásokra,
hiszen naponta keresik meg őket új
ajánlatokkal. Szolgáltatásunkon keresztül
azonban a piaci átlag alatti időn belül
rendelkezésére állnak.



MUNKAERŐ-TOBORZÁS

Pontosan tudjuk, hogy hogyan találjuk meg az ideális jelöltet partnereink számára,
és azt is, hogy milyen karrierlehetőségekkel támogassuk a jelentkezők döntését.

Megtaláljuk partnereink igényeihez
a legideálisabb jelölteket. A technológiai
iparág specialistái vagyunk: felkutatjuk a
legjobb szakértőket, fejlesztőket, legyen szó
start-upról vagy nemzetközi nagyvállalatról.

Amikor segítségre van szükségünk a
jelöltekkel kapcsolatban, az Innoview-re
mindig számíthatunk: pontosan és jól
szervezetten dolgoznak. Informatív
riportokat küldenek, igazi csapatként
működünk együtt.

„

„

CÉLZOTT ELÉRÉS
Nem minden jó jelölt keres aktívan új
állást, őket passzív álláskeresőknek
hívjuk. A tech pozíciók potenciális
jelöltjeire általában igaz. Tapasztalt
recruitment csapatunk jól tudja, hogy
hogyan érje el őket, sőt abban is
rutinosak, hogy elérjék náluk a
következő karrierlépést.

MUNKAERŐPIACI TUDÁS
A közös munka során hozzájuthat a
munkaerőpiacot érintő értékes
tudáshoz: aktuális bérsávok, elérhető
tudáskombinációk, karrierelvárások, az
adott pozíció betöltését befolyásoló
tényezők és trendek kerülnek
partnereink birtokába, melyek más
forrásból nem jutnának el hozzájuk.

MINŐSÉGI JELÖLTEK
A partnereinkkel való együttműködés
során, csak a pozícióhoz és a csapathoz
illő, képzett és megfelelő tapasztalattal
rendelkező jelölteket küldünk tovább.
Előszűrt, minőségi jelölteket
garantálunk.

SZEKTORSPECIFIKUS TUDÁS
Egy új IT pozíció vagy komolyabb
létszámbővülés során gyakran
előfordul, hogy a HR-es kollégáknak jól
jönne a segítség. Akár azért, mert sok
pozíciót kell rövid idő alatt betölteni,
akár azért, mert olyan tech pozíció vár
betöltésre, amelynél az interjúztatáshoz
mindenképpen szükséges a tech tudás.



PROJEKTMENEDZSMENT

A projektek zökkenőmentes megvalósítása egy fontos tényező, mindezt
a tervezett határidőben és költségvetéssel. Segítünk, hogy a hosszútávú stratégia
működjön, és a soron következő célkitűzésekről se kelljen lemondani.

MIÉRT ÉRDEMES A PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VENNI?

Magasan képzett és tapasztalt projektmenedzsereink és projekt asszisztenseink bevonásával
projektcéljaiból megvalósítható terv lesz. Szektorspecifikus szakmai tapasztalattal rendelkező
PM csapatunkkal biztosítjuk partnereink számára, hogy a projektek kiegyensúlyozottan haladjon
a tervezett eredmények felé. Kiszámíthatóvá és tervezhetővé tesszük a projektfolyamatokat,
ezzel valódi biztonságot adva ügyfeleinknek, módszertanoktól függetlenül.

HATÉKONYSÁG
Amikor hatékonyságról beszélünk, mi
költséghatékonyságra és produktivitásra
gondolunk. Ez a két faktor minden
projektnél alapvető fontosságú,
függetlenül a projekt típusától és
méretétől.

SZAKÉRTELEM
A legtöbb projekt azért csúszik, vagy azért
nem hozza az elvárt eredményeket, mert
a felelős projektmenedzser nem veszi
figyelembe a projekt, vagy a cég
sajátosságait. Dolgozzon szakértő
projektmenedzsereinkkel és mi
biztosítjuk a projektek sikerét!

TAPASZTALAT
Ha a projektmenedzser nem rendelkezik
a projekt méretéhez és komplexitásához
szükséges módszertani tapasztalattal,
akkor a projekt teljes életciklusa során
több lényeges, tervezett eredmény
megvalósulása elmaradhat.

TUDÁSBÁZIS
Ha olyan projektmenedzserrel dolgozunk,
aki az adott szakterület specifikus
tudásával rendelkezik, az olyan, mintha a
létező legújabb és leghatékonyabb
technológiát választanánk egy feladatra.

„ A csapataink együtt dolgoznak, optimalizálják a
folyamatokat, így sokkal több időnk marad a
stratégiára. Ebben nagy szerepe van az Innoview-nak.”



OUTSOURCING

A munkaerő kiszervezés valójában stratégiai döntés. A tech szektorban tapasztalható
munkaerőpiaci kereslet megállíthatatlan, de az outsourcing jó megoldást nyújt partnereink
számára, így ők fő üzleti profiljukra fókuszálhatnak, miközben az IT munkafolyamatok jó
kezekben lesznek.

RUGALMAS MEGOLDÁS
Bizonyos munkakörökre folyamatosan
szükség van üzleti céljai eléréséhez, néhány
fontos pozíció pedig bizonyos időszakokra
vagy egy adott projekthez szükséges.
Válassza a rugalmas megoldást, amit az
outsourcing szolgáltatási portfóliónk biztosít.

RPO
A Recruitment Process Outsourcing tökéletes megoldást jelent munkaerő igényeire, ha egy
nagyszabású projekt miatt rövid határidővel van szüksége jelentősebb létszámú új tech csapat
felépítésére. Az RPO szolgáltatással levesszük a válláról a munkaerő-toborzást és -kiválasztást,
valamint megkíméljük attól, hogy saját Talent Aquisition csapatot kelljen felépítenie vagy a
meglévőt bővítenie.

ITO
Legyen szó data center migrációról vagy banki alkalmazás fejlesztési projektről, IT outsourcing
szolgáltatásunk révén tapasztalt szakemberrel tudjuk kiegészíteni csapatát. Sikeres komplex IT
projektekben szerzett tapasztalatokkal rendelkező tech szakértőink tudásbázisa áll partnereink
rendelkezésére.

BPO
Kész megoldásunk van rá, hogy üzleti folyamatai szintet lépjenek. Naprakész tudással és
tapasztalattal rendelkező üzleti elemzőink, alkalmazás fejlesztőink, alkalmazás üzemeltetőink
valamint projektmenedzsereink tudásbázisa áll rendelkezésre Business Process Outsourcing
szolgáltatásunkkal.

NAPRAKÉSZ TUDÁSBÁZIS
Outsourcing szolgáltatásunk segítségével
elérhetővé válik partnereink számára a
magasan képzett IT, FinTech szakembereink
és recruitereink tudása, mellyel a partnerek
üzleti folyamatainak sikerét támogatják.

MEGFELELŐ SZAKEMBEREK
A releváns tapasztalattal rendelkező
munkaerő igazi ereje a jó idő- és
költséghatékonyság mellett, a rendelkezésre
álló eszközök és technológiák magabiztos
használatában mutatkozik meg.

STRATÉGIAI FÓKUSZ
Koncentrálhat üzleti folyamataira és azok
fejlesztésére. Minden, ami fő tevékenységi
körön kívül felmerülő feladat, mint a
projektmenedzsment, egy új vállalati mobil
applikáció fejlesztése vagy éppen a meglévő
applikáció bővítése, extra figyelmet igényel –
ezeket bízza tapasztalt kollégáinkra.



REFERENCIÁK

Partner Projekt Kompetenciák Létszám

Projekt menedzsment 
csapat felépítése

Program és Portfólió menedzserek, Projekt 
menedzserek, PMO menedzserek, PMO 

specialisták
26

Quant fejlesztő csapat 
felépítése

C++ Quant fejlesztők, elemzők, Release 
menedzserek, Production & Environment 
support menedzserek, DevOps mérnökök

24

SAP alkalmazás támogató 
csapat felépítése

SAP SD/MM tanácsadók, FI/CO tanácsadók, 
PS-IM, BI-IP tanácsadók, SAP projekt
menedzserek, .Net & JAVA fejlesztők

11

Az eMedsol medikai
rendszer fejlesztése és 

támogatása

Szenior és medior JAVA fejlesztők, Scrum
Master, Projekt menedzserek 14

PARTNEREINK MÉG

Büszkék vagyunk az ügyfeleinkkel való hosszútávú kapcsolatainkra: mélyreható
szaktudást és kapcsolati hálót építettünk ki iparágunkban. Belső adatbázisunkban több
mint 8 ezer kiváló IT és pénzügyi szakember található, és a bemutatott jelöltek esetében
80%-os elhelyezési rátával rendelkezünk.

Célunk, hogy megoldásokat találjunk partnereink technológiai és munkaerőpiaci kihívásaira.
Legyen szó Python-ról vagy Swift-ről, Treasury-ről vagy AP-ról, beszélünk a technológia és a
pénzügyek nyelvén egyaránt.
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