


RECRUTARE PERSONAL

Suntem o companie de servicii de recrutare 
profesională axată pe recrutarea oamenilor potriviți 
pentru toate nevoile companiei tale: cele profesionale, 
de recrutare specializată sau cele de personal.

Ne folosim de baza noastră de date, de site-urile de 
specialitate, de rețelele și relațiile profesionale vaste 
pentru a-ți oferi omul de calitate pe care îl cauți, timp în 
care tu și compania ta veți economisi timp, bani și 
energie.

ACOPERIM
TOATE DOMENIILE

Turism, hotel, medical, industrie, 
inginerie, construcții, naval, 
aeronautic, transporturi, petrol, 
gaze, producție, îngrijire 
persoane, call center, servicii, 
vânzări, audio-vizual, cazino, 
tehnologie informațională, 
educație, divertisment, spa, etc.

CUI NE
ADRESĂM?

Companiilor din orice domeniu 
de activitate

Firmelor de recrutare

Firmelor de leasing personal

SERVICII
RESURSE UMANE

Recrutare și selecție

Recrutare personal navigant

Leasing de personal

Servicii salarizare

Evaluare resurse umane

Training

Suntem conștienți că în orice afacere timpul înseamnă bani iar banii îi faci cu 
oamenii potriviți puși în locurile potrivite. Astăzi, companiile găsesc din ce în ce mai 

greu oamenii potriviți, investind o groază de timp și bani pentru a-i găsi și nu 
întotdeauna rezultatul este cel așteptat. 

JOB SELECTION?
CINE ESTE



Procesul de recrutare și angajare este unul greu și 
costisitor din punct de vedere al timpului alocat iar de 
cele mai multe ori, angajatorii nu dețin resursele 
necesare de parcurgere a tuturor aplicațiilor și a susține 
toate interviurile.

Echipa Job Selection va gestiona procesul de recrutare 
și selecție pentru tine și îți va prezenta doar cei mai buni 
oameni pentru nevoile afacerii tale. Procesul de 
recrutare nu este unul ușor, succesul acestuia constând 
în parcurgerea unor etape esențiale după cum 
urmează:

A.
Realizarea profilului 
candidatului ideal

E.
Desfășurarea 
interviurilor pentru 
selecția candidaților

B.
Identificarea inițială a 
potențialilor candidați

F.
Testarea practică a 
competențelor 
candidaților

Selecția și evaluarea 
CV-urilor depuse de 
candidați

C.

G.
Stabilirea listei finale 
de candidați potriviți

D.
Programarea 
interviurilor 
candidaților aleși

H.
Demararea procesului 
de angajare a 
finaliștilor

POSTAREA UNUI ANUNȚ (1h 20m)
Postarea anunțului de angajare pe un site de specialitate poate dura aproximativ 1:20h(timpul 
mediu necesar pentru construcție și postare). Experiența noastră și studiile arată că pentru un 
singur anunț de job se primesc în medie 250 de aplicații. Gândește-te ce ar însemna să postezi mai 
multe poziții de job-uri, câte aplicații vei primi și pe care va trebui să le analizezi!

REVIZUIREA CV-URILOR (20h)
Studiile recente arată că recrutorii petrec doar 6 sec. examinând fiecare CV/aplicație. Asta 
înseamnă 25 min. pentru primii 250 aplicanți, dar dacă ești mai generos, ai putea petrece până la 5 
min. pe CV, adică peste 20h! Și asta dacă ai pus anunțul doar pe un singur site de specialitate!

PRESELECȚIA CANDIDȚILOR (2h) 
Poate dura până la 2h pentru preselecția unui număr de opt candidați la telefon!

PREGĂTIREA INTERVIULUI (1h 30m)
Această etapă include programarea interviurilor și pregătirea întrebărilor pentru șase candidați. 
Pentru această etapă se alocă un timp mediu de 1 oră și 30 minute!

INTERVIUL ȘI ÎNCHEIEREA SELECȚIEI (8h)
Activitățile includ interviul inițial, testarea, verificările de referință, interviurile finale, contactarea altor 
solicitanți și realizarea ofertei de angajare ptr. care se poate ajunge până la 8 ore pentru selecție!

TOTAL TIMP PENTRU UN ANGAJAT (32h 50m)
Acest timp poate varia de la minim 30 de ore până la 100 ore pentru plasarea/angajarea pentru o 
singură poziție! După cum observi recrutarea necesită timp, bani și nu în ultimul rând experiență.

ETAPELE RECRUTĂRII?
CARE SUNT

PENTRU A ANGAJA O PERSOANĂ?
ȘTII CÂT TIMP PIERZI03.



RECRUTARE PERSONAL ASIATIC
Realitatea este că nu există angajator care să nu se confrunte cu lipsa de personal.

Romanii pleacă din țară în căutarea unor satisfacții salariale și profesionale mai mari. Aceasta este 
una dintre principalele probleme cu care se confruntă angajatorii. Iar fenomenul migrației este în 
creștere, deficitul de personal afectând atât de mult unele firme, încât se văd nevoite să înceteze 

activitatea. Astfel, Job Selection reprezintă o oportunitate pentru tine dacă îți dorești angajați loiali, 
educați într-un sistem care respectă omul și meseria să și anume, sistemul de educație asiatic.

PENTRU PERSONAL ASIATIC?
DE CE SĂ OPTEZI

TINERI ȘI EDUCAT
Populația Asiei de Sud este 
majoritar formată din tineret 
capabil, profesionist, calificat și 
talentat în multe domenii.

OFERĂ STABILITATE
Personalul asiatic oferă stabilitate 
în cadrul companiei deoarece vin 
să lucreze pe termen lung.

MOTIVAȚI FINANCIAR
Sunt multumiți de condițiile de 
lucru și salariile din România, fiind 
mai bune decât în țările lor.

EFICIENȚĂ CRESCUTĂ
Randamentul asiatic este ridicat în 
timpul lucrului, fiind dispuși să 
lucreze ore suplimentare.

SUNT UȘOR ADAPTABILI
Foarte mulți asiatici au lucrat în 
alte țări, experimentând diferite 
experiențe culturale și de muncă.

OFERĂ SERIOZITATE
Personalul recrutat din Asia este 
mai disciplinat, mai serios și 
respectă autoritatea, o trăsătură 
specifică culturii asiatice.

FORȚEI DE MUNCĂ
ORIGINEA

Putem recruta pentru business-ul tău forță 
de muncă din toată zona asiatică cu 
precădere din anumite țări.

INDIA

SRI LANKA

NEPAL

VIETNAM

INDONEZIA

FILIPINE



SERVICIILE DE IMIGRARE
Toate formalitățile necesare privind serviciile de 
imigrare pentru viitorii angajați (obținerea vizelor, 
autorizațiilor de muncă, permiselor de ședere și restul 
formalităților legale ce presupun comunicarea cu 
Oficiul Roman pentru Imigrări) ne revin contractual.

DURATA ÎNTREGULUI PROCES
Întregul proces de recrutare și formalitățile de 
aducere a personalului asiatic în România durează 
aproximativ 90 de zile din momentul semnării 
contractului.

COSTURI
Acum știi care sunt avantajele personalului asiatic și 
ți-ai făcut o idee despre procesul de recrutare și 
angajare al acestuia. Dacă te-ai convins de avantaje, 
următorul pas este să iei în calcul toate costurile care 
implică angajarea acestuia:

Avizele și actele necesare aducerii în țară a 
personalului
Transportul (bilet de avion + alte mijloace de 
transport până în orașul unde ai afacerea)
Cazare și masă pe perioada contractului
Salariul net oferit. Pe lângă salariu, poți lua în calcul 
acordarea oricărui beneficiu suplimentar care va 
spori interesul acestora. Nu uita că aceștia pleacă 
de lângă familiile lor pentru o perioadă îndelungată 
și că manifestă o apreciere deosebită pentru 
angajatori, fiind recunoscători pentru beneficiile pe 
care aceștia le pun la dispoziția lor

Comisionul nostru – variază în funcție de 
modalitatea de colaborare – recrutare sau leasing 
de personal – dar și de volumul personalului asiatic 
solicitat

PROCESUL DE RECRUTARE
FACILITĂM ÎNTREG

PROCESUL DE RECRUTARE
Semnarea contractului de comandă personal asiatic

Crearea profilului candidatului împreună cu echipa 
noastră

Identificarea candidaților, selecția CV-urilor, 
interviurile de preselecție

Asistență în procesul de selecție, organizarea 
interviurilor, la cerere

Întocmirea fișei postului și semnarea contractului de 
angajare conform normelor din România

Pregătirea și obținerea vizelor în țara de origine și în 
România

Expedierea avizului de muncă în țara de proveniență 
a angajatului și obținerea vizei de lungă ședere în 
scop de muncă

Logistica pentru sosirea în România

Obținerea permisului de ședere temporară în 
România

Avantaj! Poți inchiria forță de muncă de la noi sub forma de leasing de personal.
Personalul asiatic va fi pe statul nostru de plată iar tu vei plăti o factura de Prestări Servicii!

Noi avem grijă de tine, iar tu să ai grijă de afacerea ta

Avem peste 25 de ani de experiență în recrutare, cu o echipă tânără, 
motivată, profesionistă, care oferă servicii bune și oneste

Misiunea noastră este să ne ajutăm partenerii să se dezvolte, să 
progreseze și să aibă parte de personal profesionist

Știm că îți doresti membrii pentru echipa ta care să fie loiali, 
muncitori și care să adauge din potențialul lor companiei tale

Ne identificăm cu nevoile companiei tale și facem tot posibilul să fii 
mulțumit de serviciile oferite

Începem procesul de recrutare prin a înțelege nevoile companiei tale 
și ceea ce cauți la un angajat

Ne ocupăm de toate formalitățile necesare procesului de recrutare

Oferim mediere în orice situație pe toată perioada contractuală

03.

ALEGI PE NOI?
DE CE SĂ NE04.



LEASING PERSONAL
Leasing-ul de Personal este soluția ideală de externalizare a managementului 

resurselor umane. Beneficiezi rapid de forță de muncă, optimizezi costurile de recrutare, 
elimini tot procesul de administrare de personal și reduci volumul de muncă asociat 

departamentului de resurse umane 

Este o companie autorizată ca Agent de Muncă Temporară, care 
se ocupă cu preluarea angajaților unei companii ce intenționează 
să externalizeze managementul resurselor umane și cu inchirierea 
de forță de muncă temporară pentru Companii/Utilizatori a căror 
afacere a crescut pe neașteptate, au proiecte sezoniere sau 
doresc externalizarea procesului de administrare de personal.

DE LEASING
COMPANIA01.

Angajatul Temporar este o persoană angajată de către Compania 
de Leasing/Agent de Muncă Temporară care efectueaza munca la 
Companie/Utilizator, pe o durată determinată, în vederea 
îndeplinirii sarcinilor postului pentru care este angajat sau a unor 
anumite sarcini precise cu caracter temporar.

TEMPORAR
ANGAJATUL03.

Utilizatorul este acea companie cu care Agentul de Muncă 
Temporară/Compania de Leasing semnează un contract de 
Prestări Servicii/Punere la Dispoziție pentru optimizarea costurilor 
operaționale ale angajaților existenți, suplimentarea resurselor 
umane pentru proiecte noi sau înlocuirea unor angajați pe o 
perioadă determinată.

UTILIZATOARE
COMPANIA02.



Eliminarea întregului proces de administrare a 
personalului și salarizare

Direcționarea avantajoasă a cheltuielilor alocate 
angajării personalului în leasing către bugetul 
pentru servicii

Reducerea responsabilității angajării pe durată 
nedeterminată și eliminarea situațiilor de limitare 
a angajatorilor de a concedia sau reduce 
numărul de personal

Eliminarea costurilor operaționale de recrutare 
(de la căutare, identificare, testare aptitudini și 
selecția în vederea angajării personalului)

Recrutare rapidă și punerea la dispoziție în timp 
foarte scurt a personalului necesar

Obținerea de prețuri competitive și negociabile la 
preluarea unui număr mai mare de personal 
și/sau pentru perioade mai îndelungate

Management direct al resurselor umane care va 
lucra direct sub îndrumarea ta

Consecințe pozitive în stabilirea productivității 
muncii companiei tale prin ajustarea volumului 
de personal necesar

LEASINGULUI DE PERSONAL
AVANTAJELE05.

Serviciile noastre sunt flexibile, adaptate și personalizate pentru organizația ta, astfel încât sî îți optimizezi 
costurile cu personalul și să-ți crești calitatea resurselor umane. Leasing-ul de Personal este ideal dacă:

LEASINGUL DE PERSONAL?
ÎN CE SITUAȚII ALEGI04.

Vrei să externalizezi administrarea de personal și 
salarizarea

Ai o creștere temporară a volumului de lucru

Îți lipsește infrastructura necesară recrutării de 
personal calificat și experimentat

Vrei să experimentezi anumite strategii de 
dezvoltare sau de inovație fără a avea garanția 
continuării activității respective

Vrei să închiriezi forță de muncă pentru activități 
sau lucrări cu caracter temporar sau sezonier, 
specializate sau ocazionale

Trebuie să înlocuiești temporar un angajat 
permanent al cărui contract individual de muncă 
este suspendat

COMPANIE UTILIZATOR

JOB SELECTION

Contract de
muncă temporară

Contract
prestări servicii

Nicio relație
contractuală

ANGAJAT TEMPORAR

LEASING
DE PERSONAL

Optimizarea timpului și a tuturor resurselor



Leasingul de Personal este una dintre metodele de 
recrutare care oferă companiilor posibilitatea de a 
reduce cheltuielile cu angajații și atragerea 
candidaților cu nivelul de calificare necesar. 
Recrutarea candidaților se face în funcție de 
cerințele clientului.

Persoanele selectate vor fi incluse în statele 
noastre de plată fiind considerate angajați cu 
drepturi depline. Noii angajați semnează un 
contract de muncă cu compania noastră de 
leasing, în care le sunt stipulate drepturile și 
obligațiile și iau cunoștință de conținutul codului 
de etică al angajatului închiriat. În final persoanele 
recrutate de noi sunt puse la dispoziția clientului în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de muncă stabilite în 
prealabil. În acest fel, clientul care închiriază 
angajații temporari nu are nici o legatură juridică 
cu aceștia, responsabilitatea pentru muncă 
prestată revenindu-ne nouă.

Obligațiile clientului sunt atât față de angajați, cât 
ți față de compania de leasing. Obligațiile acesteia 
față de angajați constau în faptul că trebuie să 
asigure condiții de muncă conform prevederilor 
legale.

În funcție de durata de angajare, recrutarea prin 
metoda Leasing-ului poate fi de 4 tipuri. Îți 
recomandăm să analizezi cu atenție care variantă 
este benefică pentru compania ta:

DE RECRUTARE
METODA MODERNĂ06.

Staff leasing – Compania de Leasing încheie un 
contract individual de muncă cu angajatul 
respectiv, după care acesta este direcționat spre 
o Companie/Utilizator unde urmează să-și 
desfășoare activitatea profesională, durata de 
timp variînd de la trei luni la 2-3 ani și mai mult.

Preluăm prin Leasing de Personal și administrăm 
angajații pe statul nostru de plată, îți închiriem 
personal temporar pentru situații conjuncturale 
sau de urgență și ne asumăm rolul de angajator în 
numele companiei tale. Participăm la reducerea 
volumului de muncă asociat departamentului de 
resurse umane intern și te asigurăm de 
respectarea în totalitate a cadrului legal în care 
acești angajați își desfășoară activitatea.

Sporim eficiența proceselor de identificare a 
personalului potrivit și creștem flexibilitatea 
companiei tale în selecția resurselor umane 
disponibile în piață prin serviciile noastre de 
recrutare.

Astfel îți eficientizăm și îmbunătățim activitatea de 
administrare a personalului pentru că ne ocupăm 
de toate documentele și responsabilitățile legate 
de relația cu angajații și anume:

DE PERSONAL
ADMINISTRARE07.

Întocmim documentele pentru administrarea de 
personal și le înregistrăm în Revisal pe cele 
obligatorii:

Contracte individuale de muncă

Acte adiționale la contractele individuale de 
muncă pentru modificarea funcției, a salariului 
negociat, etc.

Decizii de încetare sau suspendare a contractului 
individual de muncă

Actualizarea și gestionarea carnetelor de muncă, 
unde este cazul

Adeverințe: de salariat, venit, șomaj, stagiu de 
cotizare, vechime, pentru medic, etc.

Rapoarte și extrase din Revisal

Regulament de Ordine Interioară (R.O.I.), 
Organigrama și Fișe de Post în colaborare cu 
reprezentanții companiei, respectiv conducătorii 
de departamente

Registrul de Evidență a Salariaților

Dosarul de personal și arhivarea acestuia

Menținem relația cu diverși furnizori:

Servicii de Securitate și Sănătatea Muncii/S.S.M.

Medicina Muncii

Instrumente de motivare și soluții financiare, 
tichete de masă și de vacanță

Asigurări de sănătate și de viață

Implementare GDPR | Politica de Confidențialitate 
și Protecția datelor

Leasing temporar – se aplică, de obicei, pentru 
realizarea unor lucrări sau proiecte pe termen 
scurt, de la câteva zile până la 2-3 luni.

Outstaffing de personal – presupune transferul 
unui număr sau a unei categorii de angajați din 
cadrul organizației spre Compania de Leasing. 
Concomitent, are loc excluderea angajaților 
respectivi din statele de plată ale organizației, 
prin disponibilizarea acestora, în vederea 
reangajărilor în organizația de leasing. Aceasta 
din urmă, la rândul său, încheie contracte 
individuale de muncă cu noii angajați devenind 
angajator oficial al acestora. Astfel, angajații 
respectivi stabilesc noi raporturi legale de muncă 
cu organizația de leasing, dar continuând să 
activeze pentru organizația anterioară, 
îndeplinindu-și sarcinile și responsabilitățile de 
muncă prevăzute pentru posturile ocupate.

Outsourcing de personal – reprezintă o formă de 
împrumut a muncii pentru o anumită perioadă în 
care organizația transferă angajații săi spre o 
altă organizație în vederea realizării anumitor 
activități, reglementate printr-un contract 
încheiat între cele două părți.



Atunci când angajații tăi devin angajații noștri sau 
atunci când închiriezi temporar personal recrutat 
de noi, îți reduci semnificativ costurile aferente 
serviciilor de salarizare. Noi ne ocupăm de toate 
procesele: calcule, întocmire și generare de 
formulare/declarații, evidențieri

DE SALARIZARE
SERVICIILE08.

Obținem formularul A1 pentru detașarea 
angajaților noștri la companii din U.E. Acest 
document este obligatoriu pentru că atestă 
afilierea angajatului nostru, detașat într-un alt stat 
membru UE, la sistemul de asigurări sociale din 
Romania.

A1 DETAȘARE
OBȚINERE FORMULAR09.

Calculele

Salariale, evidențiind orele / zilele de lucru

Oferim consultanță personalizată și asistență la 
întocmirea documentației

Depunem și ridicăm actele de la CNPP Bucuresti

Livrăm Formularele A1

Întocmire | Generare

Pontaje ore lucrate, absențe nemotivate, învoiri, 
concedii de odihnă, concedii fără plată

Înregistrări

Modificări de natură salarială: a salariului de 
bază, prime, deduceri personale de bază, 
deduceri suplimentare, etc.

Rețineri, avansuri, popriri

Efectuarea Plăților

Drepturilor salariale

Taxelor și a contribuțiilor sociale

Concediilor de odihnă, medicale, 
de maternitate sau pentru 
creșterea copilului

Stat de plată salarii și generare fluturași de 
salariu

Fișier pentru plata salariilor prin bancă

Ordine de plată pentru taxele salariale

Listă tichete de masă și plasarea comenzii

Declarația D112 privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și 
evidența nominală a persoanelor asigurate și 
depunerea acesteia

Declarația D205 informativă privind impozitul 
reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, 
pe beneficiari de venit și depunerea, anual

Diverse rapoarte de salarizare la cerere

Sporuri și adaosuri la salariul de bază: ore 
suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de 
noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.

Bonusuri și concedii de odihnă

Indemnizații pentru concedii medicale, de 
creștere/îngrijire a copilului

Rețineri și popriri salariale



SERVICII DE OUTPLACEMENT
Restructurarea afacerii, redimensionarea personalului, reorganizarea companiei,
sau Fuziunea / Divizarea unei companii, sunt doar câteva din multiplele motive 

pentru care pe piața forței de muncă, pot apărea situații în care angajatorul ajunge 
să fie nevoit să disponibilizeze un grup de salariați. 

Pierderea unui loc de muncă este o experiență dureroasă pentru un 
angajat și pe lângă pierderea venitului, implică și pierderea 
identității și a colegilor. Grija pentru următorul pas îl poate copleși.

Pierderea angajaților este totodată o experiență neplacută și pentru 
manageri. Cu toate acestea, poți lua măsuri pentru ca 
disponibilizările să fie o experiență cât mai pozitiv posibilă. 
Încetarea contractului într-un mod amiabil și profesionist ar trebui 
să includă întotdeauna Servicii de Outplacement.

Outplacement-ul este un serviciu care se adresează companiilor și 
de care beneficiază angajații care urmează a fi disponibilizați. 
Obiectivul principal este asistarea persoanelor afectate de 
disponibilizare, făcându-le mai puțin traumatizantă noua situație 
profesională și în mod indirect, viața privată, oferind astfel asistență 
în găsirea de noi locuri de muncă.

Nu este vorba doar de a găsi pur și simplu un nou loc de muncă 
pentru cel afectat, ci de a orienta candidații către acele posturi și 
companii care sunt în concordanță cu profilul lor. Asistăm, astfel, la 
o adevarată reorientare profesională.

TRANZIȚIE ÎN CARIERĂ
OUTPLACEMENT01.

APELEZI LA NOI?
DE CE SĂ02.

Suntem obiectivi, oferim confidențialitate și deținem expertiza necesară.

Suntem orientați către client, rezultate și principii de lucru

Deținem o ofertă variată de locuri de muncă (peste 25 de ani de 
parteneriat cu companii din diverse domenii) 

În cadrul serviciilor de consiliere în carieră, folosim instrumente specifice 
de evaluare ale personalității și abilităților prin care verificăm gradul de 
compatibilitate al capacităților actuale cu domeniul dorit

Serviciile de outplacement pot include revizuiri ale CV-ului, scrisorii de 
intenție, precum și sfaturi privind căutarea de locuri de muncă, training, 
interviu de angajare, coaching și evaluări ale carierei.



Primesc sprijin (mai ales din punct de vedere 
psihologic) într-o perioadă dificilă

Primesc consultanță profesionistă de carieră

Rata de success mare și căutare mai scurtă a 
unui nou loc de muncă

Li se vor identifica aptitudinile și abilitățile lor 
profesionale în baza unei evaluări

Primesc o evaluare a oportunităților în carieră

Li se oferă șanse reale de reangajare față de alte 
persoane neasistate

Nu au obligații financiare pentru primirea acestui 
serviciu

BENEFICII ANGAJAȚI

DE OUTPLACEMENT
ETAPELE PROCESULUI03.

Stabilirea de către compania beneficiar, a obiectivelor procesului de 
outplacement și resursele disponibile, ca parte integranta a strategiei de 
restructurare.

Pregătirea procesului – căutam să înțelegem contextul procesului de 
restructurare și analizăm piață de muncă și oportunitățile de angajare în zona 
companiei beneficiarului.

Evaluarea angajaților care urmează să fie afectați de 
disponibilizare/restructurare în scopul identificării abilităților, deprinderilor, 
competențelor, prin utilizarea de chestionare specifice sau a interviului.

Li se vor identifica aptitudinile și abilitățile lor profesionale în baza unei evaluări

Consilierea angajaților – pornim de la rezultatele evaluării, corelate cu piața 
muncii și al oportunităților existente și organizăm tranziția

DE CONSILIERE
ETAPELE PROCESULUI04.

Identificăm domeniile de activitate compatibile cu persoanele disponibilizate

Elaborăm documentele necesare: CV, scrisoare de intenție etc.

Aplicăm tehnici de căutare a jobului: profil Linkedin, informații despre piața 
muncii, oportunități de locuri de muncă, networking

Îi consiliem și pregătim pentru interviul de angajare prin care urmărim 
dezvoltarea abilităților de prezentare în cadrul interviului, efectuăm jocuri de 
rol prin simularea unui astfel de interviu

Analizăm direcțiile de acțiune pentru identificarea unui loc de muncă (aplicații 
directe la companiile potențial angajatoare, răspunsuri la anunțuri, 
participarea la târguri de joburi, activarea rețelei personale de contacte, 
înscrierea în baza de date a companiilor de recrutare etc.)

Evaluăm alternativele de muncă și negociem oferta de muncă

Oferim suport permanent în timpul procesului de outplacement

Transmiți un mesaj corect privind grija pentru 
capitalul uman

Îți protejează imaginea, reputația și brandul de 
angajator

Rezolvi situația impusă de piață în mod 
profesionist

Eviți apariția unui conflict de muncă

Diminuezi costurile cu plățile compensatorii și 
alte beneficii pecuniare

Creezi siguranță angajaților care au rămas în 
companie și o încredere mai mare a acestora în 
compania ta

BENEFICII COMPANIE



INDUSTRIA MARITIMĂ
Din 1994 activăm ca prima companie de servicii de recrutare din Romania pentru 

Industria Ospitalității / Industria de Croazieră. Recrutăm Personal pentru toate 
departamentele de la bord, Hotelier și Maritim. Furnizăm Echipe de Lucrători 

experimentați și specializați pentru construcții de nave noi sau pentru renovări nave 
existente în șantiere navale.

ADRESĂM?
CUI NE

NAVE CROAZIERĂ
Companii de Croazieră 
Oceanică, Companii de 
Croazieră Fluviale, Concesionari, 
Companii de Yachturi

SERVICII MARITIME
Nave Offshore, Petrol și Gaze, 
Energii Regenerabile, Energii  
Eoliene

ȘANTIERE NAVALE
Companii, Contractori și 
Subcontractori din Industria 
Maritimă, de Construcții Navale, 
Civile și Industriale

Colaborezi cu compania noastră în siguranță pentru că suntem 
profesioniști și organizați astfel încât să ne desfășurăm activitatea 
de recrutare și plasare a personalului maritim, respectând 
reglementările normelor naționale și internaționale în vigoare. 
Deținem toate atestatele, actualizate la zi, de către Instituțiile 
specifice maritime.

REGLEMENTĂRILE MARITIME
RESPECTĂM02.

Acreditare emisă de Autoritatea Navală Română pentru 
Recrutare Personal Navigant

Atestarea îndeplinirii cerințelor MLC 2006 – Maritime Labour 
Convention – ca Manning Agent pentru Industria Maritimă.



NOȘTRI SĂ LUCREZE LA BORD
CUM AJUNG CANDIDAȚII03.

ÎN PRIMUL RÂND ÎI RECRUTĂM
Pregătim cei mai buni aplicanți după preselecția efectuată, urmărind Fișa 
Postului și criteriile furnizate

Evaluăm studiile, abilitățile și experiența profesională, comunicarea, 
atitudinea, personalitatea, cunoștintele de limbă engleză

Verificăm antecedentele/cazierul

Verificăm valabilitatea și autenticitatea documentelor furnizate de către 
aplicanții eligibili și anume: carnet marinar și de capacitate/brevet, cursuri 
I.M.O. atestate STCW’95, referințe

Organizăm interviul de selecție cu reprezentanții companiilor online, pe 
Skype/Zoom fie la sediul firmei sau în alte localități (la cerere)

Întocmim lista cu persoanele acceptate la interviu și care vor aștepta o dată 
de îmbarcare/angajare

APOI ÎI PREGĂTIM DE ÎMBARCARE
Baza de date pentru îmbarcare: actualizăm în permanență lista aplicanților 
admiși și/sau disponibili de îmbarcare

Data de îmbarcare: așteptăm din partea companiei primirea detaliilor privind 
îmbarcarea pentru fiecare aplicant în parte: data, nava, portul

Confirmarea îmbarcării: verificăm disponibilitatea aplicantului pentru 
îmbarcare și transmitem companiei confirmarea îmbarcării în condițiile 
propuse de către aceasta. În cazul indisponibilității aplicantului pentru 
îmbarcarea propusă, facem toate diligențele împreună cu compania, să 
obținem o nouă dată de îmbarcare în concordanță cu disponibilitatea 
aplicantului

Informații loc de muncă: ne asigurăm că transmitem tuturor aplicanților aflați 
în proces de îmbarcare/angajare, toate informațiile necesare cu privire la 
condițiile de angajare și remunerație, muncă și viața la bord

Fișa medicală: coordonăm efectuarea examenelor medicale complete la un 
centru medical autorizat de către fiecare companie în parte și completarea 
fișei medicale. Pentru a putea continua procesul de îmbarcare, în urma 
efectuării acestor examene medicale, aplicantul trebuie să fie considerat apt 
pentru lucru, fără restricții. Sunt anumite restricții acceptabile, însă acestea vor 
fi specificate în fișa medicală

Vize: asistăm aplicanții în vederea obținerii vizei C1-D de la Consulatul SUA, 
specifică pentru îmbarcare la bordul unei nave și a eventualelor vize de tranzit

Contractul de îmbarcare: viitorii angajați semnează Contractul de Muncă 
numai după ce au fost declarați apți de muncă din punct de vedere medical și 
au obținut vizele necesare, în funcție de companie, fie în țară, fie la bord

Transportul: rezervarea biletului de avion se poate face în timpul proceselor de 
mai sus, iar achitarea acestuia doar după ce s-au parcurs toti pașii obligatorii 
(medical, vize)

Verificarea documentelor pentru îmbarcare: înaintea plecării, vom verifica 
împreună cu viitorul angajat existența tuturor documentelor și a obiectelor 
necesare îmbarcării, urmată de semnarea unui check-list



PERSONAL MARITIM
Departament Punte:
Maritim Ofițeri & Ratings, Medical, 
Mentenanță, I.T., Electro, Mediu, 
Securitate

Departament Motoare: 
Ofițeri/Ingineri, Cadeți

PERSONAL HOTELIER
Pentru toate Departamentele 
Hotel la bord | Entry Level & 
Management: Restaurant, Bar, 
Bucatărie, Curățenie, Hotel, 
Casino, Fotografie & Filmări, Spa, 
Divertisment, Vânzări, I.T., 
Magazii, Resurse Umane, etc.

CURĂȚENIE
• Cabin Attendant
• Assistant Cabin Attendant
• Linen Storekeeper

• Tailor
• Laundry Staff
• Uniform Attendant

• Assistant Executive 
Housekeeper
• Executive Housekeeper
• Public Health Officer

HOTEL - RECEPȚIE
• Receptionist
• Purser
• Night Auditor
• Concierge
• Wellbeing Coach

• Front Office Manager
• Assistant Front Desk 
Manager
• Guest Service Officer
• Hotel Manager

• H.R. Director
• Training Specialist
• Assistant Hotel Director
• Exploration Staff

WELLNESS
• Spa Doctor
• Spa Manager
• Assistant Spa Manager

• Spa Receptionist
• Fitness Instructor
• Nail Technician

• Spa Massage Therapist
• Beauty Therapist

MAGAZINE LA BORD
• Sales Associate
• Fine Jewellery Specialist
• Liquor Sales Specialist
• Beauty Sales Specialist

• Jewelry Shopping 
Concierge
• Jewelry Brand 
Ambassador

• Jewelry Sales Staff
• Jewelry Store Manager
• Store Supervisor

CAZINO
• Casino Cashier
• Casino Dealer

• Casino Slot Technician
• Casino Host

• Surveillance Operator

FOTO - VIDEO
• Photographer
• Photo Printer

• Shades Photographer
• Video Operator

• Assistant TV Director 
• Onboard Media Manager

DIVERTISMENT
• Youth Staff
• Sport Staff
• Dive Instructor
• Sound Technician 
• Light Technician

• Rigger Specialist
• Stage Staff
• Entertainment Technician 
Automation
• Pro DJ

• Guest Activities
• Entertainment 
Technician-Video
• Piano Bar/Entertainer
• Electric String Trio

ECHIPE DE LUCRĂTORI
Lucrători coordonați de Team 
Leaderi pentru lucrări de 
mentenanță la bord, sau în 
șantiere navale, pentru proiecte 
de construcție nave noi sau 
renovări nave existente

PE CARE LE RECRUTĂM
CATEGORIILE DE PERSONAL

PERSONAL HOTELIER



BUCĂTĂRIE
• Executive Chef
• Executive Sous Chef
• Sous Chef
• Junior Sous Chef
• Commis de Cuisine

• Chef de Partie
• Demichef de Partie
• Chef de Cuisine
• Pattisier

• Baker
• Junior Cook
• Dish Washer
• Kitchen Helper

RESTAURANT
• Restaurant Steward
• Assistant Waiter
• Waiter
• Room Service Attendant
• Restaurant Hostess
• Provision Master

• Restaurant Steward
• Assistant Waiter
• Waiter
• Room Service Attendant
• Restaurant Hostess
• Butler
• Maitre'D

• Restaurant Supervisor
• Sommelier/Wine Steward
• Assistant Restaurant 
Manager
• Restaurant Manager
• Food & Beverage 
Manager

BAR
• Bar Utility
• Bar Server
• Bartender

• Molecular Bartender
• Assistant Bar Manager
• Bar Manager

• Flair Bartender
• Barista
• Mixologist

OFIȚERI PUNTE
• Captain
• Chief mate
• Second Mate

• Third Mate
• Cadet

• Junior Deck Administrator
• Medic/Ship Doctor

OFIȚERI MOTOARE
• Chief Engineer
• 1st Engineer 
• 1st Engineer (Watch)
• Second Engineer
• Second Engineer (Watch)
• Third Engineer
• Fourth Engineer

• Hotel Engineer
• Environmental Technician
• Hotel Service Technician
• Galley Service Technician
• 2nd Electrician-Voyager
• 1st ETO
• 2nd ETO

• Assistant ETO
• Electronic Engineer
• Electronic Officer
• Automation Engineer
• IT Technician
• Engine Repairman
• Refrigerator Engineer

MARINARI PUNTE
• Botswain
• Able Seamen (AB)
• Ordinary Seamen (OS)
• Security Officer

• Nurse/Asistent Medical
• Deck Repairman
• 1st Repairman
• Assistant Carpenter

• Joiner
• Island Jet Ski Mechanic
• Fireman

PERSONAL TEHNIC MOTOARE
• Mechanic Fitter
• Assistant Engine 
Storekeeper
• Assistant Technical 
Inventory Controller

• Jr. Inventory Controller
• Assistant Electrician
• Assistant Refrigeration 
Mechanic

• Motorman 
• Oiler
• Wiper

PERSONAL  MARITIM

PERSONAL RESTAURANT & BAR



EVALUARE HR
Cheia succesului pentru performanța unei organizații o reprezintă resursa umană.
Pentru activarea potențialului și a performanței organizației tale în scopul creșterii 
productivității este necesară efectuarea permanentă a unei analize și acordarea 

unei atenții sporite resursei umane după cum urmează:

CANDIDAȚI
Selecția, angajarea și 
dezvoltarea celor mai 
buni candidați pentru 
businessul tău

ANGAJAȚI
Menținerea ridicată a 
loialității angajaților 
și cultivarea 
talentelor specific

MANAGERI
Dezvoltarea de lideri 
eficienți și creșterea 
productivității 
organizației

ECHIPĂ
Definirea rolurilor în 
echipa și optimizarea 
dinamicilor 
interpersonale

Definește competențele importante - Pentru 
identificarea și selectarea angajaților potriviți 
respectiv îmbunătățirea forței de muncă, trebuie 
să îți identifici aspectele ce diferențiaza compania 
ta de alte companii. Astfel vei ști să identifici 
predictorii de performanță ai candidaților sau ai 
angajaților tăi actuali.

Creează instrumentele de evaluare - Platforma de 
evaluare deține o mare varietate de dimensiuni 
disponibile, motiv pentru care îți dăm posibilitatea 
de a alege din cele existente sau să soliciți 
dimensiuni noi adecvate cerințelor tale specifice.

Evaluează resursele umane - Procesul de evaluare 
este simplu și intuitiv. Îți vom crea un cont și te vom 
asista în procesul construirii profilelor vocaționale 
și a trimiterii invitațiilor de participare către 
candidați. La final îți punem la dispoziție rapoartele 
complete, ușor de interpretat.

Implementează sugestiile de dezvoltare - Fie 
dorești să angajezi, fie să maximizezi potențialul 
unui angajat sau a întregii echipe, rapoartele 
detaliate oferă organizației tale un instrument 
esențial către progres. Aceste instrumente pot fi 
utilizate independent sau pot fi integrate în alte 
sisteme existente pentru optimizarea resurselor 
umane ale organizației tale.

DE EVALUARE
ETAPELE PROCESULUI



Poți crea propriile evaluări
Soluțiile personalizate standard sunt create cu 
dimensiuni predefinite ce acoperă majoritatea 
nevoilor fundamentale ale organizațiilor și pot fi 
folosite în principal pentru selecție și recrutare, 
dezvoltarea oamenilor și stimularea nivelului de 
angajament, creșterea vânzărilor, dezvoltarea 
competențelor de leadership și compatibilizarea 
valorilor angajaților cu cele ale companiei. Cu 
toate acestea, există posibilitatea să-ți construiești 
propriile chestionare, alegând din sutele de 
dimensiuni disponibile.

Soluțiile personalizate integral pot fi create în cazul 
în care evaluările și rapoartele noastre standard nu 
sunt suficiente sau îți dorești instrumente și 
rapoarte dezvoltate exclusiv pe baza propriilor 
indicatori de performanță și a culturii 
organizaționale specifice.

Putem dezvolta evaluări masurând cu exactitate 
valorile, competențele esențiale succesului 
companiei tale fie creând noi dimensiuni, fie 
alegând din cele peste 145 de dimensiuni, 
începând de la comportamente și până la abilități 
și continuând cu alte caracteristici importante ale 
forței de muncă.

Bazate pe cercetări științifice
Dacă ești familiarizat cu utilizarea unor 
instrumente de evaluare a resurselor umane, 
probabil că știi deja cât de important este ca 
acestea să fie valide și de încredere. Noi depășim 
toate standardele și îndrăznim să spunem că sunt 
puțini furnizori tradiționali care să întrunească 
nivelul nostru de calitate și inovare.

Iei decizii informate
Ai control total asupra accesului la platformă. 
Primești rapoartele instantaneu, imediat ce 
candidatul încheie evaluarea. Astfel, dacă trebuie 
să vezi ce performanță are angajatul său 
candidatul tău și cât de bine corespunde cerințelor 
postului său organizației, nu îți va lua mai mult de 
câteva minute.

Disponibile în 15 limbi
Reprezinți o companie multinațională sau dorești 
să angajezi alte naționalități? Platforma este 
disponibilă în prezent în 15 limbi inclusiv engleză, 
spaniolă, portugheză, greacă, germană, franceză 
sau rusă, numărul acestora fiind în creștere.

Platforma este utilizată actual în peste 30 de țări, 
permițând astfel completarea testului de către un 
candidat sau angajat de o altă naționalitate în 
limba sa maternă, rapoartele de evaluare putând fi 
obținute în limba română sau într-una din cele 15 
limbi disponibile.

Posibilitatea personalizării
Poți personaliza sau construi propriile evaluări și 
rapoarte cuprinzând astfel cultura organizațională 
și matricele de competență ale companiei.

Poți adopta design propriu și specific, de a adăuga 
texte proprii și videoclipuri pentru a crește 
vizibilitatea și reputația afacerii.

SOLUȚIILOR DE EVALUARE
AVANTAJELE02.

Acces gratuit în platforma
Platforma este complet gratuită, ai control deplin și 
platești doar evaluările de care ai nevoie și pe care 
le folosești. Nu plătești pentru mentenanța 
platformei sau pentru extindere de certificare. 
Accesul în platformă poate fi făcut de pe orice 
dispozitiv: laptop, desktop, telefon mobil sau 
tabletă. Platforma online este:

Intuitivă și simplă de utilizat: cu o interfață 
plăcută și ușor accesibilă pentru orice utilizator.

Personalizabilă: de la invitațiile pentru candidați, 
rapoarte și până la propriul brand de angajator 
-platforma poate fi personalizată integral, 
permițând inclusiv posibilitatea introducerii de 
materiale video și conectarea la rețelele de 
socializare.

Scalabilă: nu contează dimensiunea companiei 
sau numărul de angajați, platforma va scala 
odată cu dezvoltarea companiei tale.

Securizată: platforma este dezvoltată în Java, iar 
serverul se află în Germania, unde există unele 
dintre cele mai stricte reglementări și legi de 
protecție a datelor din lume.



RESURSE UMANE
PROCESE

VANZARI SI RELATII CU CLIENTII
Se estimeaza ca pregatirea unui reprezentant de 
vanzari costa aproximativ 30,000 € si peste 7 luni 
de training. Este esential sa alegi oamenii cei mai 
potriviti in dezvoltarea companiei si, in acelasi 
timp, care sa aiba un impact pozitiv asupra 
profitului organizatiei.

Cu instrumentele potrivite, cresterea productivitatii, 
reducerea numarului de greseli in vanzari si 
cresterea satisfactiei la locul de munca sunt 
modalitati clare si sigure de maximizare a 
rezultatelor si de reducere a resurselor cheltuite.

DINAMICA ECHIPEI
Imaginati-va situatia in care cei mai buni oameni 
din compania ta se ocupa de rezolvarea unei 
probleme. Daca acestia nu pot colabora eficient, 
sansele companiei de a-si atinge obiectivele scad 
considerabil.

Dinamica echipei presupune tot ce inseamna 
relatia dintre membrii acesteia si personalitatile lor 
respective. Interactiunile eficiente in cadrul echipei 
sunt esentiale pentru ca munca sa se desfasoare 
cat mai eficient la toate nivelurile si au un impact 
vizibil in orice mediu de lucru.

IMPLICAREA SI RETENTIA ANGAJATILOR
O strategie de succes pe termen lung se bazeaza 
pe cresterea nivelului de implicare si de retentie al 
angajatilor. Persoanele cu un nivel crescut al 
implicarii se simt multumite sa-si foloseasca 
abilitătile si aptitudinile pentru indeplinirea 
obiectivelor identificabile cu cele ale angajatorului.

Acesti angajati tind sa fie proactivi, receptivi si sunt 
capabili sa empatizeze cu restul echipei. Totodata, 
ei vor face tot posibilul pentru a aduce beneficii 
organizatiei deoarece se simt responsabili de 
rezultatul muncii lor si apreciati cu adevarat pentru 
contributiile aduse.

WELLBEING @ WORK
De prea mult timp, conceptul wellbeing @ work a 
fost subestimat. Nu numai ca ii face pe angajati sa 
se simta mai fericiti si mai motivati in rolurile lor, 
dar le permite si sa atinga niveluri mai ridicate de 
performanta.

Simplu spus, o persoana fericita are mai multe 
sanse sa devina creativa si sa se angajeze pe 
deplin in job. Cresterea bunastarii este, in mare 
parte, o chestiune de potrivire mult mai adecvata a 
competentelor si a personalitatii oamenilor cu 
sarcinile pe care le indeplinesc zilnic.

RECRUTARE SI SELECTIE
Procesul de angajare presupune alegerea 
oamenilor potriviti, cu abilitatile si competentele 
adecvate si repartizarea lor in posturile 
corespunzatoare. Identificarea oamenilor potriviti 
pentru echipa ta poate fi un proces anevoios.

Trebuie avut in vedere faptul ca abilitatile pot fi 
intotdeauna dezvoltate, dar caracterul si 
atitudinea sunt mult mai greu de schimbat, asa ca 
este recomandat sa plasezi angajatii in functii 
compatibile cu personalitatea, abilitatile si 
interesele lor.

LEADERSHIP SI PERFORMANTA
Valorificarea punctelor forte, a intereselor si a 
talentelor angajatilor este cea mai potrivita 
metoda catre dezvoltarea continua a companiei. 
Prin alinierea managementului de talente cu 
telurile si strategiile organizatiei, vei reusi sa 
dezvolti talentele din cadrul companiei la 
potentialul lor maxim. 

Rezultatele se vor imbunatati considerabil, iar 
angajatii vor deveni mult mai productivi si mai 
motivati.



OBȚINUTE
BENEFICII

CREȘTEREA NIVELULUI DE ENGAGEMENT
Menținerea unui nivel de engagement ridicat al 
angajaților dintr-o companie este mai ușor de zis 
decât de făcut. Identificarea factorilor care 
stimulează motivația reprezintă întotdeauna 
primul pas.

Soluțiile noastre te ajută să dobândești o înțelegere 
în profunzime a propriilor angajați, să crești 
retenția angajaților cu performanțe ridicate, să 
reduci absenteismul și să sporești productivitatea.

OPTIMIZAREA BUNĂSTĂRII OCUPAȚIONALE
Oamenii petrec mai mult timp la locul de muncă 
decât în oricare alt mediu. Experții au observat o 
creștere impresionantă a productivității de fiecare 
dată când sunt luate măsurile necesare pentru a 
optimiza condițiile de muncă și pentru a reduce 
stresul inutil.

Platforma noastra îți oferă informațiile de care ai 
nevoie pentru a dezvolta programe de wellbeing 
cu impact pozitiv asupra vieții personale și 
profesionale a angajaților tăi.

ANGAJAREA OAMENILOR POTRIVIȚI
Procesul de angajare presupune o îmbinare între 
știință și artă în egală măsură. Noi te ajutăm să 
replici succesul prin definirea profilului oamenilor 
performanți într-un rol profesional și folosirea 
acestuia ca model în evaluarea și selecția 
potențialilor candidați.

Cu ajutorul acestor evaluări poți determina cu 
usurință compatibilitatea candidatului cu postul și 
cu organizația ta, rezolvând problema fluctuației 
de personal încă de la început.

OPTIMIZAREA PERFORMANȚELOR
Creșterea continuă a nivelului performanțelor 
reprezintă un imperativ în lumea modernă a 
muncii. Evoluția sau declinul multor organizații sunt 
influențate în mod direct de abilitățile, inteligența 
emoțională, capacitatea de a lucra în echipă și 
talentul fiecărui angajat.

Îți oferim posibilitatea de a identifica și dezvolta 
talentele și de a motiva angajații să-și atingă 
potențialul maxim.

CREȘTEREA VÂNZĂRILOR
Construirea unei echipe formate din oamenii 
potriviți poate face o diferență fundamentală 
atunci când vine vorba despre profitul final.

Aceste instrumente îți oferă o modalitate de 
selecție a persoanelor care au competențele 
strategice și calitățile necesare pentru atingerea 
performanței în vânzări, identificând 
particularitățile ce definesc succesul fiecărei 
organizații.

ÎMBUNĂTĂȚIREA DINAMICII ECHIPELOR
Nu există o soluție magică pentru a construi peste 
noapte o echipă eficientă. O astfel de echipă 
necesită timp, efort și oamenii potriviți în pozițiile 
potrivite.

Îți punem la dispoziție soluții de integrare a 
percepțiilor și stilurilor de lucru diferite, având ca 
rezultat îmbunătățirea comunicării, reducerea 
conflictelor și maximizarea performanței atât la 
nivel individual cât și la nivelul întregii echipe.



MYSTERY SHOPPING
”Dacă nu-ți servești clienții așa cum cred ei că ar trebui serviți, nu faci altceva decât 

să deschizi larg ușa competiției dornice să-ți ia afacerea”

Mystery
shopper

Deții o afacere în retail și vrei să evaluezi activitatea companiei sau 
să testezi în mod obiectiv calitatea serviciilor oferite către clienți și 
gradul de satisfacție oferit clienților?

Metoda de evaluare Mystery Shopping cu ajutorul unui client 
misterios îți oferă o imagine estimativă a serviciilor din punctul de 
vedere al unui client.

Rezultatul evaluării este pus la dispoziție printr-o descriere sau 
chestionar completat ulterior și este în concordanță cu cerințele 
impuse de client și standardele excelenței în “customer service”.

MYSTERY SHOPPING?
CE ESTE

Presupune evaluarea față în față a angajaților, Clientul misterios mergând la locația 
indicată și comportându-se ca un client real, urmând un șcenariu prestabilit în care 
sunt indicate aspecte ce trebuiesc urmărite în cadrul vizitei, cum ar fi:  curățenia 
locației, profesionalismul angajaților, marketing și branding, analiza concurenței. 

Presupune evaluarea calității serviciilor prestate on-line, urmărindu-se aspecte 
legate de ușurința navigării, operațiuni tehnice, eficiența procesului de cumpărare, 
relațiile angajați-clienti, cunoștințele față de brandul reprezentat și produsele sau 
serviciile acestuia, etc.

CU MYSTERY SHOPPING
TIPURI DE EVALUĂRI02.

îN LOCAȚIA
COMPANIEI

Presupune evaluarea telefonică a angajaților, solicitându-se acestora informații 
despre produse sau servicii, urmându-se un șcenariu prestabilit în care clientului 
misterios i se indică ce aspecte să urmărească în cadrul conversației, cum ar fi: 
tonul conversației, entuziasmul, cunoașterea mărcii, relevanța informației.

EVALUARE
TELEFONICĂ

EVALUARE
ONLINE

DE EVALUARE
OBIECTIVE03.

Identificarea punctelor slabe în cadrul companiei

Dezvoltarea și motivarea angajaților

Competitivitatea companiei

Evaluarea concurenței



MYSTERY SHOPPING?
DE CE SĂ FOLOSEȘTI04.

Un client nemulțumit își va relata experiența altor 
10 persoane și nu vrei asta

Costul atragerii unui nou client, este de 10 ori mai 
mare decât costul „plătit” pentru a menține un 
client

Te ajută să evaluezi performanțele angajaților

Poți verifica dacă angajații respectă standardele 
impuse

Te ajută să identifici problemele cu care se 
confruntă compania ta în relația cu clienții și 
potențialii clienți

O problemă odată ce este depistată poate fi 
soluționată

Primul lucru pe care îl spun proprietarii de afaceri 
este „Am nevoie doar de mai mulți clienți!”

Este o abordare greșită, pentru că tu ai nevoie să 
se întoarcă clienții care au cumpărat de la tine 
sau au folosit serviciile tale!

Profitul vine de la clienții care doresc să revină în 
magazinul tău, nu de la promoțiile cu reduceri pe 
care le desfășori pentru a atrage noi clienți!

Garanția revenirii clienților în magazinul tău este 
oferirea de servicii de calitate acestora

MYSTERY SHOPPERUL?
CUM ACȚIONEAZĂ05.

Cumpără un produs sau serviciu și adresează anumite întrebări

Depune o plângere sau are un anumit comportament

Evaluează aspectul interior și exterior al magazinului

Observă dacă salutul angajaților este unul prietenos sau în conformitate 
cu politica firmei, dacă sunt amabili și disponibili pentru client

Observă tehnicile de vânzare și strategiile de up-selling sau 
cross-selling ale angajaților

Observă cum decurge vânzarea

Observă care este viteza de servire și timpul de așteptare până la 
interacțiunea cu clientul

Observă dacă angajatul invită clientul să revină în magazine, apoi să 
ofere rapoarte detaliate legate de experiențele avute

Stabilim
obiectivele

Proiectăm
chestionarele

Demarăm
evaluarea

Întocmim
fișe de evaluare

Analizăm
rezultatele

Elaborăm
raportul final

PROCEDURII
ETAPELE06.

Îți recomandăm să monitorizezi și să îmbunătățești serviciile sau produsele oferite clienților folosind 
rezultatele și recomandările Mystery Shopping corelate cu:

Aplicarea politicii
orientate către client

Implementarea procedurilor
de Customer Service

Motivarea
angajaților

Remedierea
neconformităților




