
A solução perfeita para a escassez de mão de obra de 
empregadores portugueses

Soluções de Recursos Humanos que funcionam!

OFERECEMOS
PAZ
DE ESPÍRITO

www.work-supply.com



•  

Empresa de trabalho temporário devidamente 
licenciada

Excelente serviço por um preço surpreendentemente 
competitivo

Elevado número de  colaboradores de primeira 
categoria

Substituição imediata de trabalhadores que não 
correspondem às expectativas

A capacidade de fornecer um grande 
número de trabalhadores numa questão 
de dias

Colaboradores experientes, empenhados
e disciplinados

Sem preocupações e dores de cabeça

Work Supply – Trabalho Temporário Lda foi criada em 2019 para dar uma 
resposta qualitativamente superior às necessidades das organizações 
de trabalho em toda a Europa as quais sentem dificuldades em contratar 
colaboradores com perfis que correspondem às suas necessidades.
A nossa missão e prioridade consiste em apresentar soluções genuínas 
de baixo custo para as necessidades de mão de obra das organizações 

VISÃO E MISSÃO
SOBRE

de trabalho que operam em sectores onde proliferam trabalhos sujos e 
fisicamente exigentes.
A Work Supply Lda obedece aos mais elevados padrões de 
profissionalismo e responsabilidade agindo sempre em rigorosa 
conformidade com a lei. Valorizamos os nossos clientes cuja confiança 
procuramos conquistar e preservar

PORQUÊ TRABALHAR CONNOSCO
TRABALHO



•  

O recrutamento internacional é a melhor e mais 
imediata solução para quando não existe mão 
de obra em Portugal ou na UE que permita 
responder adequadamente às necessidades 
das organizações de trabalho – pode contar 
connosco.

RECRUTAMENTO INTERNACIONAL
Muito semelhante ao Trabalho Temporário 
– a solução ideal para empregadores com 
necessidades de mão de obra de longo prazo 
ou permanentes ou para quando, por motivos 
legais, não é possível recorrer ao trabalho 
temporário.

RECURSOS HUMANOS
Dispomos de uma fonte inesgotável de 
colaboradores disciplinados, produtivos e 
motivados imediatamente disponíveis para 
desempenhar tarefas sujas, menos atraentes e 
fisicamente exigentes que mais ninguém quer. 

TRABALHO TEMPORÁRIO

À procura de uma empresa de trabalho temporário capaz de fornecer os serviços que precisa?
Bateu na porta certa!

SERVIÇOS ACESSÍVEIS QUE EXCEDEM EXPECTATIVAS
SERVIÇOS



PREPARE-SE PARA
UMA BOA SURPRESA

Rua Ilha do Pico, 1A
1000-169 Lisboa

office@work-supply.com
www.work-supply.com

+351 215 999 478
+351 913 147 766

Libertamos as empresas das 
preocupações com as necessidades 
de mão de obra, para que possam 
dedicar-se ao desenvolvimento e 
crescimento do seu negócio

CONTACTE-NOS AGORA
QUESTÕES?


