PROJETOS TEMPORÁRIOS
A Robert Half oferece profissionais altamente qualificados para sua empresa em projetos temporários nas áreas
de finanças, contabilidade, logística, engenharia, recursos humanos, tecnologia, jurídica, tributária, marketing e vendas.

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA

PICOS E EXCESSO
DE TRABALHO

Uma maneira acessível de
ter uma consultoria
especializada para a sua
empresa. Tenha acesso a
profissionais experientes e
qualificados para
reformular processos e
estratégias de negócios.

Sua equipe sentirá os
benefícios de agregar mão
de obra temporária para
momentos de alta demanda
ou projetos de alta
complexidade.

ESTRATÉGIA

CRONOGRAMA

IMPLEMENTAÇÃO
DE UM PROJETO

UMA AUSÊNCIA
IMPORTANTE

Um novo sistema muitas
vezes exige profissionais com
habilidades específicas. Traga
especialistas no assunto para
implementar e depois treinar
a sua equipe.

Quando seus líderes
estiverem afastados por
ocasiões inesperadas ou
previstas, substitua-os
temporariamente por um
profissional de igual
credibilidade.

DIRETORIA

CONTATOS ESCRITÓRIOS
www.roberthalf.com.br
São Paulo:
Rio de Janeiro - Botafogo:
Rio de Janeiro– Barra da Tijuca

(+55 11) 4096.0100
(+55 21) 3523.0100
(+55 21) 2112-4633

Belo Horizonte:
Campinas:

(+55 31) 3194 0100
(+55 19) 2514.8100

SOBRE A EMPRESA

A Robert Half é a maior especialista global em administração de profissionais temporários e por projetos. Temos uma rede de mais
de 345 escritórios em todo o mundo e milhares de consultores experientes, treinados para atender às necessidades de administração
temporária de nossos clientes. Com nossa rede de gerentes interinos e especialistas em projetos, garantimos acesso a recursos
avançados para as empresas nas seguintes áreas: finanças e contabilidade, tecnologia, recursos humanos, jurídica, engenharia, vendas
e marketing.
Você também terá benefícios ao fazer parte da Robert Half, que foi fundada em 1948 e, desde então, manteve uma reputação de líder
em recrutamento profissional especializado. Com o apoio de uma empresa listada entre as “Empresas mais admiradas do mundo” da
FORTUNE©, você pode confiar em nós para superar os desafios mais difíceis com a melhor relação entre custo e benefício.
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