


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.






