
Recrutare, Selecție
& Leasing de personal

Clienții noștrii :

vanzari@att-interim.ro
0770 476266

Suntem o echipă de profesioniști cu experiență în domeniul resurselor umane, dedicați proiectelor dvs. de recrutare.

 
SERVICII GRATUITE

Realizarea  procesului de selecție
Organizarea interviurilor cu finaliștii

Testarea candidaților 10 zile

Comisionul de recrutare se plătește la 10 zile după angajarea 
candidatului !

GARANȚIE 30 ZILE !



Recrutare, Selecție
& Leasing de personal

OFERTĂ DE RECRUTARE

ETAPELE PROPUSE

RECRUTARE

• designul profilului împreună cu managementul  firmei dvs..
• postarea anunţurilor de recrutare pe site-urile de specialitate sau alte căi media unde 

se agrează promovarea anunţului. 
• atragerea și identificarea candidaților prin cele mai eficiente căi: filtrare în baza de date 

proprie, networking și sistem de recomandări, căutare țintită, anunțuri pe site-uri 
specializate, in media etc. 

SELECȚIE 

• gestionarea candidaturilor primite (triere și analiză)
• susţinerea pre-interviurilor telefonice în cadrul cărora se realizează:
• investigarea gradului de compatibilitate între cerinţele anunţului şi gradul de dezvoltare 

a competenţelor celor intervievaţi
• sondarea experienţei anterioare
• investigarea motivaţiei faţă de muncă
• verificarea disponibilităţii
• punctarea experienţei de lucru atragerea candidatului,vânzarea postului
• stabilirea următorilor pași în procesul de selecție 
• selectarea candidaților pentru interviurile live și organizarea campaniei de interviuri live, 

organizarea probelor de muncă 
• comunicarea deciziei de angajare precum și generarea răspunsurilor negative 

candidaților neselectați pe post

FOLOWUP CAMPANIE

• suport în vederea redactării fișei de post
• suport asigurat în procesul de onboarding al noului angajat pentru a-i facilita integrarea 

în firmă (impreună cu managementul firmei dvs.)

vanzari@att-interim.ro
0770 476266



Recrutare, Selecție
& Leasing de personal

BENEFICII

• economie de timp și energie prin externalizarea acestui serviciu de recrutare și selecţie 
(implementare, organizare, susţinere şi finalizare campanie)

• diversificarea şi accesarea mai multor căi de promovare a anunţurilor de angajare, a 
unor surse de candidaţi mai largi, atragerea unui numar mai mare de candidati 

• definirea unui set de competenţe standard al unei astfel de persoane, utilă conturării 
fişei de post sau unor campanii viitoare 

• existenţa unei echipe de recruiteri cu experiență dedicaţi pe toată durata campaniei
• intervievarea de către profesionişti,  cu expertiză psihologică în domeniul 

organizaţional
• consultanță în luarea deciziei de angajare
• informare şi comunicare continuă asupra situației de recrutare și selecție
• prospectarea pieței de muncă din Bihor pe acest segment
• obiectivitate pe durata întregului proces 
• confidenţialitatea datelor

SARCINA BENEFICIARULUI

• punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor şi documentelor legate de poziţiile vacante
• profil robot al candidatului
• aşteptări legate de candidaţi
• obiective pe termen mediu și lung ale candidatului
• grad de mobilitate
• fişe de post
• poziţie în organigramă
• nivel salarial
• comunicare constantă pe tot parcursul campaniei 

COMISION DE RECRUTARE

Servicii Comision recrutare

Recrutare si selectie candidati UN SALAR NET AL ANGAJATULUI 
+ TVA

Suma se va stabili după interviurile finale

vanzari@att-interim.ro
0770 476266


