TMF Group achiziționează compania care a lansat una dintre cele mai folosite solutii software
pentru administrarea resurselor umane și salarizare din România - UCMS Group.
București, România, 11 iunie 2016. TMF Group - companie prezentă de 17 ani pe piața serviciilor de
outsourcing din țară, are plăcerea să anunțe achiziția UCMS Group, unul dintre principalii furnizori
specializați în servicii outsourcing de resurse umane din România. Prin achiziția filialei locale a UCMS
Group, TMF Group România își consolidează poziția pe piața furnizorilor de servicii de outsourcing,
mărindu-și portofoliul și echipa.
UCMS Group este o organizație multinațională cu operațiuni directe în Ungaria, Polonia, Romania, și are
o rețea de parteneri în întreaga regiune. Cunoscută anterior în România sub numele de Work Solutions,
compania a fost înființată în 1996, la Cluj-Napoca. Doi ani mai tarziu, a deschis un birou în Bucuresti, iar
în 2012 a inaugurat un centru BPO în Craiova.
UCMS Group și-a concentrat activitatea pe livrarea serviciilor de resurse umane si calcul salarial,
sustinute de tehnologia software dedicata, dp-Payroll si True HR. Aplicația, dezvoltata si imbunatatita in
permanenta, se află în topul soluțiilor de HR și salarizare de pe piață și sustine peste 500 de companii
din țară.
“De la intrarea în România, TMF Group s-a dezvoltat continuu, am inovat, am creat noi servicii, am
lansat studii pentru a înțelege mai bine nevoile clienților noștri și ne-am adaptat noilor realități
economice. Pentru noi, este important să livrăm servicii care să ia de pe umerii clienților noștri presiunea
acțiunilor conexe și să le permită să se concentreze mai bine pe activitatea lor de bază. Suntem siguri că,
acum, cu o echipă de 200 de profesioniști și o expertiză sporită, vom putea fi un partener încă și mai
puternic pentru clineții existenți și viitori.” a declarat Camelia Niță, managing director TMF group
România.
Cu 300 de angajați în toată Europa Centrală și de Est, 550 de persoane juridice deservite în 26 de țări, 1
milion de fluturași de salariu pe an, peste 36,000 de utilizatori ai portalurilor HR și 125,000 de calcule
lunare de salarizare efectuate de clienți pe un software UCMS, grupul este bine-cunoscut pentru
capacitatea sa tehnologică în furnizarea de servicii eficiente de salarizare, resurse umane și de
contabilitate pentru persoane juridice.
Despre TMF Group România:
TMF Group România, parte a TMF Group, oferă companiilor locale și internaționale servicii de outsourcing
profesionale, de la contabilitate și raportare până la resurse umane, salarizare și servicii juridic-administrative.
Prezentă pe piața din România din 1999, TMF Group România avea la sfarsitul anului 2015 o echipă de 100 de
experți în contabilitate, servicii juridic-administrative, financiare, resurse umane și salarizare, care asista atât startup-uri, cât și organizații multinaționale în atingerea obiectivelor de business, respectând în același timp
reglementările locale și internaționale.
La nivel global, TMF Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de outsourcing, cu operațiuni în peste
80 de țări din America, Asia Pacific, Europa, Africa și Orientul Mijlociu. TMF Group ajută companiile să își
desfășoare activitățile unitar la nivel global, transparent, în conformitate cu reglementările locale și eficient, prin
combinarea experienței internaționale cu buna cunoaștere a specificului local a mediului de afaceri în care acestea
activează.

Pentru informații despre companie, vă rugăm accesați www.tmf-group.com/Romania

Despre UCMS Group:
UCMS Group este lider pe piața companiilor din Europa Centrală și de Est ce oferă servicii de
contabilitate și salarizare. UCMS a fost furnizorul de servicii regionale preferat de multe companii
multinaționale și locale , lucrând cu multe dintre acestea de peste 10 ani, pe piețe multiple.

