
Adecco Profile: 

 

EN 

As a global leader in the field of HR, Adecco offers a full range of services and solutions which are 

tailored to meet the evolving needs of our clients and associates. In Bulgaria, our services and solutions 

fall into the broad categories of human capital consulting, recruitment services, temporary staffing, as 

well as HR administration and payroll and BPO.  

If you’re looking for new job opportunities, Adecco can give you access to more jobs at more companies 

than anyone else. And it provides you with the resources you need to realize your career goals as well. 

If your business is looking for more effective ways to find and manage talent, Adecco can help you solve 

your most critical human capital challenges. And our specialized professional business lines allow us to 

provide our services in a more targeted way across a number of different industries and sectors. 

 

Adecco Bulgaria Services 

 Process Management 

 Recruitment 

 Temporary Staffing 

 HR Solutions 

 SHL and Xpert testing 

 Training 

 

 

BG 

Като световен лидер в областта на човешките ресусрси, Адеко предлага широк спектър от услуги и 

решения, разработени в зависимост от нуждите на нашите клиенти и съдружници. В България 

услугите ни са свързани с консултиране на човешкия капитал, подбор на персонал, временна 

заетост, както и HR администрация, труд и работна заплата, аутсорсинг на бизнес процеси.  

Ако търсите нови възможности за реализация, Adecco ви осигурява достъп до повече позиции в 

повече компании, отколкото който и да било друг, както и ресурсите, необходими, за да 

постигнете своите кариерни цели. 

Ако вашата фирма търси по-ефективни начини за намиране и управление на кадри, Adecco може 

да ви помогне да преодолеете най-трудните предизвикателства по отношение на човешките 



ресурси.  Нашите специализирани професионални звена ни позволяват да предоставяме целеви 

услуги в голям брой пазарни сектори. 

Adecco Bulgaria Услуги: 

 Управление на проекти 

 Временна заетост 

 Подбор на персонал 

 Решения, свързани с човешките ресурси 

 SHL и Xpert оценяване 

 Обучения 


