ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Гъвкави решения с
временен персонал

Повече от 30 години опит в Европа
История
2011 –днес
Придобиване от DroegeGroup и разкриване на нови хоризонти
› През 2011 г. Droege придобива повече от 75% от Тренквалдер.
› От 2012 г. портфолиото е обогатено с услуги по подбор и
консултиране.
› През 2014 г. Тренквалдер става член в CIETT иполучава много
награди.
2000 -2011
Разширяване на пазара в Централна и Източна Европа

› Тренквалдер започва бизнес в Унгария и Германия през 1999 г.
› До 2010 г. Тренквалдер непрекъснато открива нови офиси в Централна и
Източна Европа.
› Ръководството на пазара се извършва в Австрия, Унгария и Словакия.
1985 -1999
Основаване на Trenkwalder и първи чуждестранен клон

› През март 1985 Ричард Тренквалдер основава компания за технически
инженери
› През 1992 г. Тренквалдер предприема разширяване в Централна и
Източна Европа.
Your success is our ambition

Тренквалдер България
Факти

30 млн. годишен оборот
Постоянни проекти в 11 града
София
Пловдив
Варна
Бургас
Стара Загора
Русе

Плевен
ВеликоТърново
Благоевград
Смолян
Ботевград

2,000
служители

350
активни клиенти

90,000
оценени кандидати

Над 30 години
опит

12 години лидери в
България

Тренквалдер
предлага множество
възможности за
работа и перспективи
за кариера.

Топ компании от
всякакъв мащаб и
от всички
индустрии ценят
нашето персонално
отношение.

Тренквалдер
България оценява
повече от 90,000
кандидатури за
работа всяка
година.

Вече 30 години
Тренквалдер е
движеща сила
на пазара на
труда.

Ние сме надежден
партньор на нашите
клиенти по всички
въпроси, свързани с
човешките ресурси.
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Тренквалдер предлага пълен пакет HR услуги
Продуктово портфолио

Подбор на персонал и
временна заетост

Допълнителни услуги в
сферата на Човешките ресурси

› Високо квалифицирани
кандидати от специфични
сектори като Медицина и
здравеопазване,
Инженерство, Транспорт и
логистика, Финанси и др.

› Пейрол

› Административен
персонал

› Outplacement

› Опитни работници в
производствения и
промишления сектор –
оператори,
електротехници, инженери,
заварчици и др.
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› Управление на проекти
› On-site Management

› Проучване на нови
пазари
› Анализи в областта на
Човешките ресурси

Други услуги
› Инвентаризации със свой
собствен хардуер,
софтуер и мениджмънт.

Инвентаризации

ЗАЩО да изберете външна инвентаризация:
➢ Независим и точен доклад на актуалните наличности;
➢ Драстично намаляване времето за нейното провеждане
и възможността за допускане за грешки;
➢ Помага Ви да откриете евентуални липси и/или неточности при завеждане на стоките;
И всичко това
✓ Без да прекъсва работния Ви процес и да води до непредвидени загуби;
✓ Без да изразходвате ресурси за закупуване на мобилни устройства и софтуер;
✓ Без да отделяте време за обучения на наличния персонал;
✓ Без заплащане на извънреден труд и без извънредни нощни смени за Вашите колеги.
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Инвентаризации
Предимствата на Тренквалдер

ЗАЩО да изберете Тренквалдер:
➢ Опитът, който Тренквалдер притежава е сравним с най-големите лидери на пазара в тази
сфера. В редица европейски държави Тренквалдер има отделни компании свързани с този
бизнес, а в съседна Турция ние сме лидери с дял от над 70% от всички инвентаризации;
➢ Тренквалдер не прави само инвентаризации. Компанията е регионален лидер във временната
заетост и поддържа постоянна база данни с голям брой служители, които използва и по
други проекти. Така често работим с едни и същи, опитни колеги. Няма друга такава компания
в България.

➢ Ние използваме възможно най-модерните мобилни устройства и собствена програма за
да ви предоставим максимално качествена услуга, съобразена с Вашите нужди;
➢ За всички нови клиенти предлагаме безплатна ДЕМО инвентаризация в техен обект, с която
свеждаме до минимум възможността за грешки и неясноти при провеждането на реалното
преброяване на всички наличности;
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Инвентаризации
Факти и цифри

Първи големи клиенти
LC Waikiki

Собствена програма за инвентаризации

LPP Fashion

Цифри за последните 6 месеца
Екип от трима мениджъри

2 800 000 сканирани артикула
60 търговски обекта
12 града

Първа инвентаризация извън
България – LPP, Хърватия

Your success is our ambition

280 служители

Инвентаризации
Етапи

Етапи при подготовката и провеждането на инвентаризацията:
Етап

Описание на процеса

Продължителност

1

Първоначална среща – обсъждане на обеми, начин на провеждане
на инвентаризациите досега, дата и организация от двете страни.

40 - 90 минути

2

Оглед на място при клиента и изготвяне на предварителен план за
зониране на обекта за по-бърза и ефективна инвентаризация.
Запознаване със складовата програмата на клиента и определяне на
формата в който трябва да се предадат крайните резултати от
страна на Тренквалдер. Насрочване на дата за безплатна ДЕМО
инвентаризация в удобно време и за двете страни.

40- 60 минути

3

ДЕМО инвентаризация в един от секторите на обекта.

60 - 90 минути

4

Изготвяне на индивидуална крайна оферта към клиента.

5

Провеждане на инвентаризацията.

6

Изготвяне и изпращане на отчет с резултатите.
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До 24 ч. след демо
инвентаризацията

8 000 - 10 000 артикула
на час
Веднага след
инвентаризацията

Заявете среща
и
безплатна ДЕМО инвентаризация

Лице за контакт:
Денис Гърков
Специалист Корпоративни продажби
+359 879 544 090
d.garkov@trenkwalder.com

