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Predstavenie 
našej spoločnosti

Ponúkame spoločnostiam outsorcing nevýkonných, 
chybových, stratových procesov, či procesov 
s nedostatkom pracovnej sily. 

Spoločnosť Novo Health je dcérskou spoločnosťou Novo, 

ktorá získala ocenenia od Európskej komisie za výskum, vývoj a inovácie. 

Navrhujeme si vlastné prípravky, pomôcky, pracoviská a softvér 

na zjednodušenie a uľahčenie práce zamestnancom.

Vieme byť alternatívou k súčasným dodávateľom 
obrobkov, zvarencov, či montážnych celkov.
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Tvoríme príležitosti
Spoločnosť Novo Health sa zameriava na tvorbu pracovných príležitostí ľudom, ktorých iné spoločnosti odmietajú 

pre ich zdravotné znevýhodnenie. U nás majú dvere otvorené, snažíme sa im vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. 

Prispôsobujeme celý pracovný proces, pracovné pomôcky a technológie tak, aby sme čo najviac zmenšili dopady 
ich znevýhodnenia voči štandardným zamestancom a pravidelným školením zabezpečili maximálnu kvalitu pre klienta.

Sme sociálny podnik
Všetky nadobudnuté prostriedky a zisky
ostávajú v spoločnosti v podobe navýšení

miezd zamestnancov, alebo investícii 

do inovácií a pravidelnej optimalizácie

pracovných pomôcok a pracovísk.



Rozsah spolupráce

Montáž, obrábanie kovov, zváranie 

a spájkovanie, tvárnenie kovov, 

povrchová úprava a lakovanie.

Výrobné
procesy

Skladovanie,  čistiace 

a dezinfekčné práce 

záhradnícke práce.

Obslužné
procesy

obchod, 

marketing.

Administratívne
procesy

Elektrotechnika a konštrukčný 

návrh, certifikácia výrobkov, 

patentová ochrana.

Vývojové procesy
a prototypovanie

Služby vieme zabezpečiť 

priamo u vás, či v našich

výrobných a kancelárskych priestoroch.



Každý mesiac v mene Vašej spoločnosti podporíme desiatimi 
percentami z každej zaplatenej faktúry Vami vybranú 
regionálnu neziskovú organizáciu aktívnu v plnení spoločnosti 
prospešných cieľov ako je zber odpadkov v prírode, vodných 
tokoch, ci v samosprávach, maľovanie lavičiek, údržba mobiliáru 
obce, alebo pomoc seniorom, zdravotne znevýhodneným, alebo 
sociálne slabším.

Obsadenie pracovnej 
pozície. Nadviazanie 
partnerstva s Vami 

vybranou neziskovou 
organizáciou.

Príprava dokumentácie 
a náborového procesu. 

Výber neziskovej 
organizácie.

Analýza pracovného postupu
a jeho uspôsobenie pre 

zdravotne znevýhodnenú osobu, 
vývoj pracovných pomôcok.

Podporujeme 
dobré veci

Pri návrhu spolupráce si vyberiete organizáciu, ktorá je Vám svojou aktivitou 

sympatická a je v súlade s filozofiou Vašej spoločnosti a my ju finančne, 

alebo aj personálne, podporíme.



Výhody spolupráce
Vezmeme na svoje plecia všetku
administratívu spojenú so zamestnancami:

výber kandidátov

zaškolenie

mzdová agenda

ubytovanie

stravovanie

prispôsobenie pracoviska

doprava sociálna pomoc



znížiť náklady na zamestnancov v priemere o 15%

obsadiť pozície s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily

zbaviť sa nevýkonných, chybových, či stratových procesov

zlepšiť imidž a povedovemie spoločnosti 
a potenciál získania spontánneho pozitívneho PR

zvýšiť kvalitu a znížiť chybovosť procesu

nahradiť nevyhovujúcich dodávateľov obrobkov,
zvarencov, či montážnych celkov

Outsourcing
Vám pomôže

Znížite náklady
na zamestnancov o 15%



Sme pripravení Vám pomôcť
Porozprávajme sa o Vašich možnostiach
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