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Angajare de personal din Nepal 

 

Safe Recruitment Nepal este o agenție de recrutare și plasare de forță de muncă din Nepal, 

înființată în anul 2013 și cu o largă activitate pe piața Uniunii Europene, GCC și USA.  Formată din 

specialiști în resurse umane și personal cu calificare juridică, Safe Recruitment Nepal vă pune la 

dispoziție o soluție completă de selecție și angajare a personalului necesar activității oricărei companii 

din România, aflată în căutare de oameni calificați, semi-calificați și / sau necalificați pentru posturile 

disponibile. 

Muncitorii nepalezi sunt foarte serioși, disciplinați și responsabili, dispuși să lucreze program prelungit în 

funcție de solicitările angajatorului, doresc să stea în România pe o perioadă cât mai lungă ( peste 5 ani ) 

și vor lucra doar pentru angajatorul care i-a adus în țară. Domeniile de activitate pentru care am recrutat 

până acum sunt construcții, curățenie, auto-service, hoteluri & restaurante, firme de curierat, 

agricultură, dar se pot găsi oameni pentru toate domeniile de activitate. 

Procesul de recrutare începe cu completarea unor documente necesare aprobării recrutării de către 

Guvernul Nepalez, ulterior vi se prezintă candidații preselectați după criteriile stabilite la debutul 

contractului urmând ca cei selectați să vă puna la dispoziție toate documentele, certificatele de studii și 

după caz de calificare. Interviurile se pot efectua atât online cât și prin prezența efectivă a unui 

reprezentant al companiei angajatoare, în cazul în care numărul de persoane solicitat justifică o călătorie 

până în Nepal. 

Procesul de recrutare durează aproximativ 3 luni din momentul trimiterii actelor în Nepal, iar 

reprezentanții agenției vă vor acorda consultanță pe tot parcursul procesului de angajare cât și după 

angajarea acestora în România, în cazul în care veți dori. De asemenea, agenția se obligă prin contract să 

vă înlocuiască gratuit un muncitor în cazul în care acesta nu trece perioada de probă ( 3 luni ). 

Costurile angajatorului sunt cele obligatorii cerute de Statul Român, echivalentul a 100 Eur pentru 

obținerea Avizului de angajare, obținerea permisului de muncă eliberat anual ( echivalentul a 120 Eur )  

cât și costul biletelor de avion dus – întors București / Kathmandu ( aproximativ 500 eur ). Agenția nu 

percepe niciun comision de plasare și asistență ci doar un comision dacă doriți ca un reprezentant al 

agenției să se ocupe de toate documentele necesare ( depunere acte și obținerea acestora, incluzând 

echivalare documente de studii și calificare, aviz de angajare, viză, permis de muncă ). 

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare/ nelămurire sau comandă. 
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