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Valorile care ne ghidează în
orice activitate sunt:

- Profesionalismul
- Calitatea
- Adaptabilitatea
- Dinamismul
- Orientarea spre

rezultate

SOLVER
BUSINESS MADE SIMPLE!

SOLVER Training and recruiting
Oradea 2012

Cine suntem

Misiunea firmei noastre este de a ajuta
companiile cu care lucrăm să crească şi să îşi
dezvolte activitatea oferind soluţii profesionale,
calitative şi adaptate fiecărui client în parte.

Având experienţă în domenii diverse de
activitate, avem avantajul de a vă putea oferi o
gamă largă de servicii prin care ne asigurăm că
aveţi la îndemână resursele optime pentru
activitatea firmei: resursa umană cea mai
potrivită pentru necesităţile dumneavoastră,
angajaţi bine pregătiţi care pot performa la
valoarea lor maximă, procese bine gândite şi
implementate.
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Servicii de resurse umane

SOLVER vă pune la dispoziţie serviciile de recrutare şi selecţie de personal,
asigurându-vă de concordanţa între cerinţele firmei dumneavoastră şi profilul
candidaţilor selecţionaţi. Oferim şi garanţia de 3 luni pentru situaţiile în care
angajatul adus nu îndeplineşte cerinţele sau pleacă de la companie şi trebuie
realizată înlocuirea acestuia. Preţurile sunt competitive şi se pot negocia în funcţie
de numărul de posturi deschise şi tipul acestora.

De asemenea, datorită profilului companiei noastre vă oferim servicii
complementare care constă în:

 Consultanţă în domeniul resurselor umane – consultanţă în angajare,
motivarea personalului, realizarea dosarului profesional al angajatului

 Evaluări de personal – obligatorii conform noilor reglementări din Codul
Muncii

 Consultanţă privind orientarea în carieră – servicii particularizate pentru
fiecare etapă a planificării carierei (de la teste psihologice pentru
autocunoaştere până la consultanţă în realizarea CV-ului şi prezentarea la
interviu)

Pentru acoperirea poziţiilor cheie din companie (top management, middle
management, specialişti si nu numai), vă oferim serviciul specializat de head
hunting, oferind servicii la standarde înalte şi o perioadă de garanţie, stabilită de
comun acord.

Resursa cea mai importantă a
unei organizaţii este reprezentată de

oamenii săi. De aceea, angajarea celor
mai buni oameni a devenit o

activitate de critică importanţă în
contextul competiţiei si al globalizării

actuale.



Compania SOLVER oferă atât traininguri atât în regim open cât şi in-house
(la cerere). Fiecare program de pregătire este adaptat cerinţelor clienţilor,
sarcina noastră fiind de a găsi cele mai bune soluţii care vor satisface nevoile de
dezvoltare ale companiilor.

Principalele arii de training sunt:
 Vânzări – tehnici şi strategii de vânzare, vânzările în retail, vânzarea

produselor de lux, vânzarea business to business, vânzări la telefon,
vânzări consultative

 Customer care – dezvoltarea diviziilor de customer care, strategii,
formarea personalului şi evaluarea rezultatelor

 Comunicare - internă în cadrul organizaţiilor şi comunicare eficientă
personală

 Limbaj non-verbal
 Mistery client – produs personalizat pentru evaluarea calităţii serviciilor

dumneavoastră, are o mare importanţă în îmbunătăţirea serviciilor şi
fidelizarea clienţilor

Training

Ştim cu toţii că oamenii sunt cea mai
importantă resursă a firmei. Aceştia

trebuie însă pregătiţi continuu,
dezvoltaţi pentru a putea performa în
cadrul organizaţiei. Trainingul este cea

mai profitabilă investiţie pentru a obţine
rezultate pe termen mediu şi lung a

oricărei companii.


