Tudo que seu RH precisa em um só lugar!
GRUPO EMPLOYER - É hoje a maior empresa brasileira do ramo de prestação de serviços de Rh, Know how este
adquirido em seus 25 anos de atuação no mercado. Teve o prazer de acompanhar as muitas evoluções do setor de
RH, vivenciando de perto as necessidades dos profissionais da área. Desenvolveu cada um de seus serviços e
produtos juntando sempre uma boa dose de inovação e expertise.
Hoje oferece um portfólio completo de soluções feitas com qualidade, simplicidade e eficiência para que o
profissional de RH possa se concentrar naquilo que realmente é importante e estratégico: A GESTÃO DAS
PESSOAS!
Com sede corporativa em Curitiba/PR conta com equipe especializada para dar suporte às suas mais de 40
unidades operacionais, que atuam em conectividade Real Time, distribuídas estrategicamente em quatorze
estados brasileiros, podendo atender a demanda de serviços em todo território nacional, oferecendo aos clientes
total segurança, dinamismo e atuação para solução de seus problemas na área de Recursos Humanos.
Recrutamento, Seleção e Administração de mão de obra Temporária e Terceira
Garante solução sob medida para sua necessidade de recrutamento e contratação de mão de
obra temporária ou terceira em qualquer lugar do Brasil.

SITE

BNE - Banco Nacional de Empregos
Mais de 4 milhões de currículos cadastrados. Oferece ferramentas exclusivas – sala da
selecionadora, rastreador de CV's, divulgação das vagas em massa, recrutamento online.

Envie Seu
Currículo

Site Envie Seu Currículo - Personalizado e exclusivo para sua empresa
Banco de Cadastro de Currículos com sua logomarca. Elimina CV impresso, libera sua caixa de
e-mail e agiliza o recrutamento com filtro no perfil de cada vaga.
Benecard - Gestão de Benefícios
Sistema inovador de fornecimento de benefícios integrado ao holerite online. Temos as
melhores soluções para atender sua necessidade com qualidade, agilidade e segurança.
Webestágios – Agência Online de Estágios
Sistema diferenciado de integração que inclui recrutamento, gestão, administração dos
contratos e bolsa auxílio, com programa de orientação para estagiários e gestores.
Webfopag - Folha de Pagamento Online
Terceirização da folha de pagamento da sua empresa e/ou Licença para utilização do sistema.
Possibilita a completa gestão de folha de pagamento via web.

so s

SOS RH – A resposta que o RH precisa
Orientações de rotinas de folha, benefícios, questões trabalhistas e previdenciárias,
embasadas nas melhores praticas de RH, sempre atualizadas e confiáveis.

Meu Salário

Holerite Online
Na internet, disponível para seu funcionário ter acesso a qualquer momento e em qualquer
lugar. Dispensa impressão e facilita o arquivamento.

HOJE

Pontofopag – Sistema de Ponto Eletrônico
Sistema de Ponto integrado à WEBFOPAG, com Painel do Gestor que democratiza a
informação e melhora a gestão do RH.
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