MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS
szolgáltatás leírás
ahogy a Viapan Group csinálja!

A Viapan Groupról röviden

A Viapan Group egy márkanév, garancia a minőségi szolgáltatásra.
Cégcsoportunk több HR szolgáltató cégből áll, melyek mindegyike
több évtizedes tapasztalattal rendelkezik és specialista a saját szakterületén.
A munkaerő-kölcsönzés, közvetítés, fejvadászat, outplacement,
AC/DC szolgáltatásainkat a Dologidő Kft, a diákmunkát a MelóDiák Hálózat, a béroptimalizálás, bérszámfejtés, menedzsment
tanácsadás, outsourcing, szolgáltatásainkat a Via Pannónia Kft,
a tréning, tanácsadást pedig a HR Trainer Kft fogja össze. Ennek a
speciális vállalati struktúrának is köszönhető, hogy a Viapan Group
komplex és mégis egyedi szolgáltatásaival segíti elő partnerei folyamatos piaci versenyelőnyét.
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Nincs elég ideje, hogy feldolgozza és leinterjúztassa a jelölteket?
Sehol sem talál olyan embert, akire szüksége van?
Még nem is tudja pontosan, hogy milyen embert keres?
Egyszerűen csak profikra bízná a feladatot?
Bizalmasan szeretné lefolytatni a keresést?

Akkor Önnek a Viapan Group a megoldás! Szolgáltatásunk moduláris felépítése lehetővé teszi a kis- és középvállalati, komplex helyzetek rugalmas megoldását és a
multinacionális és nagyvállalatoknál jelentkező feladatorientált akciókban való részvételt is. Ezért nem szokványos ‘dobozos’ szolgáltatást kínálunk, hanem 100%-ig az
Ön igényeire szabjuk a közvetítés módszertanát és kivitelezését is.
Bármelyik szolgáltatásunkat is választja, Ön mindig biztos lehet abban, hogy az alábbi szempontok szerint végezzük a munkánkat:

Szolgáltatásaink maximálisan illeszkednek igényeihez
A HR funkciók egészét vagy akár csak egy részét is rank bízhatja. Szakértő segítséggel levesszük az Ön vállról munkájának
azt a részét, mely aránytalanul sok időt igényel. Önéletrajzok
előszűrése, telefonos interjúk, kiválasztás közvetítés vagy direkt keresési módszerrel.

Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Nem csupán az adott pozíciót töltjük be, hanem olyan jelölteket
biztosítunk az Ön számára, akik a szakmai megfelelésen túl rendelkeznek azokkal a személyes készségekkel (soft skillekkel), melyek lehetővé teszik munkája elvárt szint feletti teljesítését, az Önök
szervezetébe való könnyű beilleszkedést. Ezáltal szervezetük motivált, értéket teremtő munkavállalóval gazdagodik.

Kiválasztási módszerünk mente
A kapcsolatfelvétel minden esetben személyesen történik,
hiszen fontos tanácsadónk megtapasztalja azt a légkört, amelybe a jelöltnek illeszkednie kell. Ez a beszélgetés alapozza meg, hogy mind szakmailag, mind emberileg megtaláljuk a
legideálisabb jelöltet.
Az interjúzásra a jelölteket long-list alapján egyeztetjük, minden interjúról az előzetesen egyeztetett formában riportot
készítünk. Önöknek a short-listen összeállított 3, maximum 5
jelölttel szervezünk találkozót.
Amennyiben Önnek a bemutatott jelöltek közül senki sem felelt meg, a keresést addig folytatjuk, amíg sikeresen be nem
töltöttük a pozíciót. A keresési fázisban naprakész információt
kapnak a projekt állásáról.
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kizárólag a pozíció sikeres betöltése után kap. Nincsenek
váratlan plussz költségek, nincsenek egyéb rejtett költségek.

Garancia
Amennyiben munkába állást követően a kiválasztott jelölt neki
felróható okokból távozik, vállaljuk, hogy újabb díj kiszámlázása nélkül a pontosított profilnak megfelelő új jelöltet állítunk.

Miért előnyös ha a Viapan Groupra bízza a kiválasztást?
•

Országos hálózatunkon keresztül bárhol megtaláljuk az ideális jelöltet

•

Személyes kapcsolataink, adatbázisunk és állandó hirdetési felületeink
segítségével a pozícióra legalkalmasabb személyt választjuk ki

•

Levesszük az Ön válláról a szervezéssel járó feladatokat (hirdetés, interjúztatás, kiválasztás, egyeztetések)

•

Ön elé csak a legalkalmasabb jelöltek kerülnek

•

Részese lehet a Viapan Group partnerkörének. Hogy ez milyen előnyökkel jár
ITT nézheti meg

A szolgáltatás felépítése, módszertana és folyamata
Az alább felsorolt elemek (modulok) külön-külön is igénybe vehetők

Munkakörelemzés,
a jelölt profiljának
meghatározása

Online, offline hirdetések,
toborzás, direkt keresés

Kapcsolatfelvétel
Személyes interjúk

Garancia, útókövetés

Potenciális jelöltek
prezentálása
Ajánlat megtétele
a legjobb jelöltnek

A legjobb 5 jelölt
listájának elkészítése

A jelöltek rangsorolása

1. Kapcsolatfelvétel
Szolgáltatásunkat minden esetben az Ön szervezetére és az adott projektre szabjuk.
Ezért minden projektet egy, vagy szükség esetén több tanácsadói konzultáció indít,
melyek során pontosan felmérjük a szervezeti igényeket. Szolgáltatásunkra ajánlatot, majd keretszerződést készítünk, mely csak meghatározott projekt esetén jelent
kötelezettséget.
2. Munkakörelemzés, a jelölt profiljának meghatározása
Ahhoz, hogy valóban a megfelelő ember a megfelelő helyre kerüljön ismernünk kell
az adott pozíció minden részletét. A folyamat ezen fázisában megkapjuk a betöltendő pozíció munkaköri leírását, mely tartalmazza a szükséges szakmai ismereteket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes készségek és a leendő munkatárs munkakörülményeinek megismerésére is. A munkaköri leírás, a kompetenciák és a személyes készségek összeállításában igény esetén segítséget nyújtunk.
3. Online, offline hirdetések, toborzás, direkt keresés
A pozíciónak megfelelően kiválasztott toborzási, hirdetési vagy keresési módszereinken keresztül hatékonyan érjük el a potenciális jelölteket. Direkt keresés esetén
tanácsadóink iparági ismerete és személyes kapcsolati hálója a garancia arra, hogy a
hiányszakmák betöltésében is nagy sikerrel teljesítünk.
4. Beérkezett pályázatok feldolgozása - Előszűrés
Előszűrési szolgáltatásunkat önállóan vagy toborzási projekt keretében is igénybe lehet venni. Sok éves tapasztalattal a hátunk mögött megadott szakmai profil alapján
az önéletrajzokat előszűrjük, Önhöz már csak a legmegfelelőbb önéletrajzok jutnak el.
Ez biztosítja az Ön számára, hogy egyetlen tehetség se vesszen el.
5. Telefonos előszűrés
Minden bizonnyal az egyik legidőrablóbb tevékenység a jelöltek telefonos megkeresése.
Előszűrés szolgáltatásunkat a telefonos interjúztatással kiegészítve, már a folyamat
korai pontján ki tudjuk szűrni a szakmailag vagy személyiségükben nem megfelelő
jelölteket.

6. Teszt iratás
Első sorban kékgalléros állomány kiválasztásánal, vagy csoportos kiválasztásnál
jelent könnyebbséget teszíratási szolgáltatásunk. Az Önök által használt módszereket és teszteket akár teljes egészében át tudjuk vállalni, vagy saját programunkkal ki
tudjuk egészíteni.
7. Személyes interjúk
A személyes interjú célja a potenciális jelölt szakmai tudásának, tapasztalatának és
felkészültségének megismerése, képességeinek, motivációjának feltérképezése. Az
interjúk mindig az adott igénynek megfelelő nyelven folynak. Az előzetesen egyeztetett formában az interjúkról összefoglalót készítünk minden jelöltről, majd a legalkalmasabbakat short-listben összefoglalva küldjük el Önöknek. Külön igény esetén a
jelöltek alkalmasságát pszichológiai teszttel is vizsgáljuk.
8. Referenciák ellenőrzése
Nagyon fontos pont és kevesen fordítanak rá kellő figyelmet. Lehetővé teszi, hogy a
jelölt által megadott referenciaszemélyt megkeressük és az önéletrajzban feltüntett
adatok hitelességét ellenőrizzük.
9. A jelölt felvétele
A jelöltet tájékoztatjuk a megszületett döntésről, közreműködünk a bértárgyalásban
és a szerződés megkötésében. A felmerülő jogi és munkaügyi kérdésekben segítjük munkájukat. Az új munkavállaló intergrációját nyomon követjük, beilleszkedését
segítjük.
Az egyes modulok, rész-szolgáltatások külön-külön is igénybevehetők.

Viapan Group Garancia
Szolgáltatásunkra teljeskörű garanciát vállalunk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a
munkavállaló a garanciális időszakon belül nem teljesíti az elvárt ereményeket és
neki felróható okokból meg kell válni tőle, vállaljuk egy újabb toborzási folyamat lebonyolítását. Célunk nem csupán egy pozíció betöltése, hanem a megfelelő ember megtalálása.

Hogy az Ön igényeire tudjuk szabni a szolgáltatásunk, kérjen ajánlatot:

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS
http://bit.ly/vpg_ajanlat_kozvetitesre

Az ajánlatkérés után kollégánk személyesen keresi fel Önt.

Fülöp Richárd

értékesítési vezető
fulop.richard@viapangroup.com | +36 20 328 3284

Miseta Gábor

senior tanácsadó, kiválasztási üzletágvezető
miseta.gabor@viapangroup.com | +36 20 569 7006

www. viapangroup.com
info@viapangroup.com

