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Protemp - Danmarks leverandør af håndværkere

Gode hoveder til
gode virksomheder

Protemp A/S er Danmarks leverandør af kompetente håndværkere til dine opgaver nu og
her. Vi blev grundlagt ud fra visionen om, at tilfredse vikarer giver tilfredse kunder. For at
du kan være sikker på at få både motivererede og dygtige vikarer, gør vi os derfor umage
med at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø. Med fire regionkontorer dækker vi hele
landet, og målet er at etablere kontor i hvert af landets seks regioner.

Vi tror på fleksibilitet

Det er vores faste overbevisning, at fleksibel arbejdskraft er fremtiden. Mange
virksomheders behov for bemanding er nemlig ikke konstant. Fx kan fleksibel arbejdskraft
være en afgørende succesfaktor i forbindelse med sæsonbetonet produktion, korte og
langvarige produktionsopgaver samt i perioder med sygdom, barsel, ferie og kurser.

Ekspertise er nøglen

Vores kunders succes er vores succes. Derfor går vi aldrig på kompromis med lødigheden
og kvaliteten af vores ydelser. Protemp A/S råder i dag over velafprøvede
kvalitetssystemer og en omfattende elektronisk database med over 3000 vikarer inden for
teknik, byg og anlæg.

Vi kender dit
nærmiljø

Vi arbejder på at etablere os i hver region, og derfor vil der aldrig være langt til dit nærmeste Protemp-kontor. Vores konsulenter kender det lokale erhvervsliv og arbejdsmarked,
og derfor kan vi tage hurtige beslutninger og finde gode løsninger tilpasset din
virksomhed. Ring i dag for en uforpligtende snak med din nærmeste Protemp-konsulent.
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Fra håndværker til
håndværker

Alle Protemp-konsulenter er selv uddannede håndværkere og har stor erfaring inden for
vores kerneområder. Vi kender branchen og ved, hvor vigtigt det er, at kunne få
kompetent og faglært arbejdskraft med kort varsel. Det handler om kvalitet, præcision og
levering til tiden.
Vi tilbyder personale inden for følgende områder og arbejder hele tiden på at udvikle nye
områder:
• Arbejdsmænd
• Automatikmekanikere
• Betonarbejdere
• Blikkeslagere
• Elektrikere
• ABA, ADK, IBI og CTS

Personaleudvælgelse

• Anlægselektrikere
• Jernbindere
• Kranførere
• Kølemontører
• Malere
• Maskinførere

• Murere
• Smede
• Svejsere
• VVS montører

Vi sikrer os altid, at vi udvælger den bedst egnede kandidat til hver enkelt opgave. Derfor
er et grundigt forarbejde altafgørende. Før en medarbejder starter i arbejde hos en af
vores kunder, udfylder vedkommende et omfattende kompetenceskema og testes i
relevante færdigheder. Resultatet ligger til grund for det efterfølgende personlige
interview, hvor vores Protemp-konsulent danner sig et indtryk af kandidaten, såvel
personligt som fagligt. Derefter indhentes referencer fra tidligere arbejdsgivere, og den
endelige udvælgelse ﬁnder så sted på baggrund af den samlede helhedsvurdering.

Trygge rammer
Protemp A/S er medlem af Dansk Erhverv. Det betyder, at vi ansætter og aflønner vores
ansatte iht. gældende overenskomst, ligesom vi tilbageholder og indbetaler skatter og
afgifter iht. gældende lovgivning.

Fremtidens
succesparameter

Hvor mange medarbejdere har din virksomhed brug for netop nu – og hvad skal de
kunne? Evnen til at tilpasse bemandingen præcist til den konkrete opgave bliver det
vigtigste succeskriterium i fremtiden. Protemp A/S har erfaringen og systemet til at løse
ethvert behov. Nu og her.
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