
PREZENTARE  COMPANIE

P E O P L E . Q U A L I T Y . T E C H



Ce spun alţii despre noi

citeşte mai mult pe www.vonconsulting.ro

VON Consulting has always provided a professional and helpful service to our Company. The company is 
showing a high level of flexibility in their approach and good communication skills. They have a good 
understanding of the market and the ability to meet deadlines.

Thomas Simonis
Infineon Technologies Romania, Managing Director

What we most appreciate in our collaboration with VON Consulting is the professional quality of their 
recruitment services and the great number of qualified candidates. Their approach to staffing was always 
custom designed to best match our needs and requirements while thoroughly assessing candidates both 
on soft skills and their technical prowess. But most important, our partners at VON Consulting have proven 
to be invaluable consultants and advisers regarding hiring best practices, always equipped with practical 
experience from the market perspectives, tailored to our specific business requests.

Mihaela Badan
Ixia Romania, Senior Staffing Representative

During the collaboration with VON Consulting, for about 8 years, I was impressed by the professionalism 
they proved in handling the projects, namely the creativity in finding solutions, in situations where the 
specifics of our company required flexibility. No less important, within the framework of the collaboration, 
was the aspect of counseling on labor market specific issues, in which, VON Consulting specialists proved 
their professionalism.

Alexandru Dima
CBN International Europe, General Manager

The flexibility, openness and professionalism are just some of the attributes that make VON Consulting a 
valuable partner to Dell EMC. No matter the service that they are providing you can expect to be satisfied by 
the quality VON Consulting offers. We partnered with VON for over 6 years and they have truly become one 
of our most trusted partners, giving us the flexibility, customized solutions and labor market insights that we 
were looking for.

Raluca Zamfirescu
Talent Acquisition Manager Dell EMC
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DESPRE NOI
Credem în rolul nostru de a ne ajuta companiile partener să își găsească cei mai buni asociați, să își 
optimizeze costurile, să aibă aproape consultanță valoroasă și experiențe ‘seemless’ în domeniul HR. 
Am început acum 15 ani cu exercițiul recrutării, pe care în timp l-am adus, în domeniul IT, la nivelul 
‘state of the art’. 

Avem valori solide, dovedite în timp.

Lucrăm cu mintea și cu inima deopotrivă.

VALORILE  NOASTRE
Oamenii

Mai mult decât orice, oamenii aduc 
valoare companiei: o afirmație 
folosită des, însă rareori luată în 
sensul complet, acela al ‘omului 
potrivit la locul potrivit’. 

Noi avem expertiză în ‘potrivirea’ 
oamenilor cu cerințele specifice ale 
companiei client și credem cu 
adevărat că productivitatea crește 
dacă în slujbă lucrează mintea și 
inima deopotrivă.

Adaptabilitate și 
Flexibilitate

Ne-am dimensionat resursele în așa 
fel încât să fim adaptabili și flexibili. 
Competiția și presiunea pe costuri a 
ultimilor ani cer cu precădere aceste 
două valori – adaptabilitate și 
flexibilitate – iar noi știm să le oferim, 
pentru că acestea sunt două 
principia de funcționare a 
departamentelor noastre de 
expertiză.

Calitate

Numele companiei are că fundație 
calitatea. Acesta a fost primul 
cuvânt pe care l-am scris – și l-am 
păstrat și cinstit de la început – pe 
tabla fundației Von Consulting. 

Calitatea se vede în toate aspectele 
interacțiunii cu noi, de la proceduri de 
lucru, la comunicare, la rezultatele 
finale

Încredere

… cu tot ce implică aceasta, 
încrederea este valoarea umană a 
echipei VON Consulting, pe lângă cea 
de business, esențială.

Tech

Este o pasiune, pe lângă o zonă de 
maximă expertiză a VON Consulting. 
Suntem pasionați de TECH și suntem 
relaționați în domeniu, worldwide. 
Suntem inovatori în esență și în 
detaliu

Pasiune

Ne place mult domeniul HR, cu tot ce 
implică acesta – rigoare, expertiză 
soft și strong-core, lucrul cu oamenii, 
viteză, cerința permanentă de 
optimizare de costuri și de timp. 
Echipa noastră lucrează cu pasiune 
și cu bucurie.
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SERVICII DE RECRUTARE
Ne recomandă – și ne diferențiază – resursele pe care le implicăm în procesul de recrutare și centrele 
noastre de evaluare. Obiectivul nostru din fiecare proiect - certificat istoric de experiență - este că doi 
din trei candidați pe care îi recomandăm primesc o ofertă din partea companiilor-client.

Recrutare ‘state-of-the-art’

Calitatea candidaților trimiși către client este urmare a 
calității procesului de recrutare pe care îl oferim, întărită în 
timp de experiența vastă în industria IT & Tech. 

Serviciile VON Consulting pentru recrutare:

     - screening de CV-uri și contactarea activă a 
        candidaților;
     - interviu susținut cu recruiteri cu experiență în zona 
        tehnică;
     - teste tehnice , studii de caz, brainteasers;
     - rapoarte de interviu cu harta competențelor;
     - verificare referințe și istoric ale candidaților.

Centrele de evaluare
VON Consultings 

Prin assessment center se pot diferenția candidații din lista 
scurtă, aceștia fiind expuși unor situații reale de lucru. 
Evaluând reacția candidaților la diverse provocări legate 
de jobul specific pe care urmează să îl îndeplinească, 
propunem cu mare acuratețe exclusiv candidații potriviți.

VON Consulting are propriul centru de evaluare și experți 
dedicați.

CANDIDAŢI ÎN 
BAZA DE DATE

40000+
CV-uri actualizate

De ce noi?
PROIECTE DE RECRUTARE 

FINALIZATE

1000+
în perioada 2008-2018

CENTRE DE EVALUARE

10+
în perioada 2016-2017

Ne diferențiem în piață și prin rezultatele în timp scurt, datorită cunoașterii intensive și extensive a industriei IT&Tech.



‘Flexibil’, ‘cost-efficient’ și ‘calitatea consultanților’ sunt 
cele trei mari cereri ale clienților noștri atunci când este 
vorba de servicii de outsourcing de personal.

Outsourcing de specialiști IT ‘in house’ sau ‘on site’

Suntem pregătiți să punem la dispoziția clienților 
specialiști în domeniul tehnic care își pot desfășura 
activitatea fie la sediul companiei-client, fie la sediul 
nostru.

Flexibilitate: suntem pregătiți să acoperim nevoile de 
servicii IT (dezvoltare software &hardware și suport tehnic) 
pentru durata necesară companiei-client.

Outsourcing de specialiști HR

VON Consulting poate fi departamentul extern de HR al companiei-client, îndeplinind în totalitate serviciile aferente acestei 
structuri. De asemenea, un consultant HR VON poate fi dedicat temporar  proiectelor companiei client.

Pachetul VON Consulting include servicii de recrutare, payroll, administrare şi training și îl puteți obține pe baza unui 
abonament lunar.

Eficiența costurilor: includem activitatea de recrutare a 
consultantului alocat, pachetul de beneficii oferit, 
administrarea personalului și salarizarea într-un cost 
negociat pentru fiecare consultant și facturat lunar. 

Proceduri la zi: procedurile de recrutare și procesele 
administrative se desfășoară cu precizie și în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare.

Internalizare cu riscuri de recrutare semnificativ reduse: 
clientul are opțiunea de angajare internă doar a celor mai 
buni membrii ai echipei de outsourcing.
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De ce noi?
ABILITĂŢI
Java, C/C++, Python,
Networking protocols,
Embedded software, 
Hardware design& verification, 
Technical support 

TELECOMUNICAŢII

20+
consultanţi, începând cu anul 2013

SEMICONDUCTORS

10+
consultanţi, începând cu anul 2017

RESURSE UMANE

5+
consultanţi, începând cu anul 2014

P E O P L E . Q U A L I T Y . T E C H
IT  OUTSOURCING



Momentele în care clienții noștri apelează la serviciul de 
leasing VON Consulting sunt, cu precădere:

   - Dezvoltarea de noi proiecte, cu nevoia implicită de 
      resurse calificate pe o durată determinată de timp;
   - Existența de restricții în a mai face angajări, în conflict 
      cu nevoia de a dezvolta proiecte și de a angaja oameni  
      noi în echipă.;
   - Strategia de intrare pe o piață nouă, în care succesul 
      afacerii noi nu este garantat. Soluția de leasing de 
      personal permite în aceste condiții un risc limitat la 
      începutul afacerii, iar angajarea de personal poate avea 
      loc doar la momentul la care afacerea devine solidă.

Activitatea de leasing de personal sau muncă temporară este unul dintre domeniile noastre cu cel mai mare volum. Avem 
expertiză dovedită în leasing de personal și în eficientizarea costurilor pentru serviciile aferente.

Acționăm ca și companie autorizată de muncă temporară încă din anul 2008, cu o pondere de peste 90% din activitate în 
zona de specialiști în domenii tehnice și personal administrativ.

În România, durata inițială a unei misiuni nu poate depăși 24 luni, la care se adaugă posibilitatea de prelungire pentru încă 
maximum 12 luni. Contractul de muncă temporară poate fi încheiat pentru una sau mai multe misiuni, fără a depăși 
termenul legal de 36 de luni.

Putem recruta și angaja oamenii de care aveți nevoie. Noi 
devenim responsabili pentru: 

   - Recrutarea angajaților temporari;
   - Administrarea documentelor de personal;
   - Calculul salarial și plata angajaților temporari;
   - Plata taxelor și contribuțiilor pentru angajații temporari;
   - Gestionarea beneficiilor;
   - Înlocuirea angajatului în momentul în care acesta 
      decide să termine o misiune înainte de termen;
   - Instructajul de securitate și sănătate în muncă la 
      angajare;
   - Examenul medical la angajare și periodic.
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De ce noi?

INDUSTRIA ELECTRONICA 

400+
angajaţi, începând cu anul 2008

SUPORT TEHNIC

10+
angajaţi, începând cu anul 2012

PERSONAL ADMINISTRATIV

10+
angajaţi, începând cu anul 2017

P E O P L E . Q U A L I T Y . T E C H
PERSONAL  TEMPORAR



Experiența noastră de peste 10 ani în consultanță 
înglobează proiecte în domeniul legislației muncii, a 
studiilor de piață, salariale și de satistfactie în muncă a 
salariaților.

Portfoliul de studii VON Consulting poate fi studiat în detaliu 
aici: www.vonconsulting.ro/consultanta.

Consultanță și suport în probleme legislative și 
administrative, referitoare la relațiile de muncă cu 
angajații:

   - Analiza postului și realizarea fișelor de post;
   - Restructurări, contractare și concedieri;
   - Elaborarea regulamentului de ordine interioară;
   - Elaborarea de politici și proceduri.

Proiecte ce pot fi preluate de echipa VON în organizarea 
sau îmbunătățirea proceselor companiei-client:

Inducție: analizăm situația prezența și propunem 
programul care se potrivește cel mai bine nevoilor 
companiei astfel încât noii angajați să se adapteze cât 
mai repede noului mediu și să devină performanți;

Recrutare și selecție: prin metode complexe de recrutare 
și de selecție furnizăm cele mai  bune soluții pentru 
stabilirea procesului și a pașilor de recrutare și selecție;

Politică de referral și relocare: dezvoltare în companie a 
programului de încurajare a candidaților să recomande 
noi candidați;

Evaluarea performanței: gândim customizat cea mai 
eficientă metodă de evaluare a performanței angajaților 
companiei-client. 
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De ce noi?
STUDII DE PIAŢĂ & SALARIALE, 

SATISFACŢIE ÎN MUNCĂ

20+
studii pe industrii specifice 

la nivel naţional

CONSULTANŢĂ PE ZONA DE 
POLITICI ŞI PROCEDURI INTERNE

10+
proiecte de consultanţă pe comunicare internă, 

restructurare posturi, politici şi proceduri interne

TRAINING

 5+
sesiuni de formare livrate pe teme de recrutare, 

comunicare şi subiecte referitoare la domeniul 

resurse umane şi administrativ

P E O P L E . Q U A L I T Y . T E C H
CONSULTANŢĂ  STRATEGICĂ ÎN HR



LOCAŢII  BIROURI

BUCUREŞTI
Str. General Ernest Broşteanu nr. 15, 
corp B, sector 1, Bucureşti, România

+4 021 317 8545; +4 072 615 2031

office@vonconsulting.ro

www.vonconsulting.ro

BRAŞOV
Str. Harmanului nr.50, sc. B,ap. 17, 
Braşov, România

+4 026 832 2546; +4 072 615 2031

brasov@vonconsulting.ro

www.vonconsulting.ro

SAN DIEGO
1455 Friars Road, Suite 500, 
San Diego, CA, 92108, USA

+1 619 246 9115; +1 619 930 5721

sandiego@vonconsulting.ro

www.vonconsulting.ro

MUNCHEN
Koenigsplatz, 6th Floor, Karlstrasse 35, 
Munich, 80333, Germany

+49 894 5235 2535

munich@vonconsulting.de

www.vonconsulting.de

Suntem un partener stabil, cu expertiză dovedită în practică, cu clienți loiali și mereu 
mulțumiți și cu o echipa pasionată de domeniu. 

Suntem flexibili și punem pasiune în muncă de zi cu zi. 

VON Consulting SRL
Cod de Identificare Fiscală: RO 15858534

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/14507/2003

Înregistrată ca operator date cu caracter personal sub nr.: 6318


