CONNECT
Łączymy dobrych kandydatów z pracodawcami
►

Ponad 2500 managerów i specjalistów każdego roku rejestruje się w naszej bazie osób
poszukujących pracy

►

Ponad 1000 rekruterów korzysta z naszych kontaktów. Jesteśmy partnerami działów
personalnych, headhunterów, firm rekrutacyjnych.

►

Bezkosztowo wspieramy procesy rekrutacyjne, rekomendując adekwatne do ofert profile
zawodowe naszych Kandydatów.

►

Wiemy z wyprzedzeniem jacy kandydaci rekrutacyjni będą za chwilę dostępni na rynku. Jako
największa firma outplacementowa realizujemy projekty restrukturyzacyjne dla kilkuset organizacji
rocznie. Zwykle wiemy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem osoby o jakich kompetencjach pojawią
się na rynku pracy.

W ramach bezpłatnej współpracy z nami możesz?

Zorganizować
wirtualne targi
pracy promując
swoją firmę

Uzyskać dostęp do
wyszukiwarki
kandydatów
(kilkuset rocznie)

Dowiedzieć się,
jacy kandydaci
będą za chwilę na
rynku

Uzyskać tytuł i
certyfikat
Rekomendowanego
Pracodawcy LHH

Czemu współpraca jest bezpłatna?
►

Naszym celem jest pomoc uczestnikom naszych programów w znalezieniu nowej, dobrej pracy

►

Sponsorem projektów są firmy rozstające się ze swoimi pracownikami, dlatego nasze działania
Connect dla przyszłych pracodawców są bezkosztowe

Skontaktuj się z nami i ustal plan współdziałania
605 663 086

Malgorzata.Szwertner@lhhpolska.pl

CONNECT
Konkrety – sprawdź, jak to może działać dla Ciebie!

Dostęp do wyszukiwarki
kandydatów

Wirtualne Targi
►

Ty przedstawiasz swoją firmę i oferty pracy.
My pomagamy Ci i zapewniamy frekwencję
(od 30 do nawet 200 naszych aktywnych
kandydatów)

►

udostępniamy narzędzie (Click meeting) lub
salę konferencyjną na spotkanie

►

pomagamy przygotować odpowiednia
prezentację i przewidujemy pytania

►

dostęp do bazy ponad 2500 kandydatów rocznie
online 24/7

►

możliwość bezpośredniego pobierania CV kandydatów,
wszystko zgodnie z wymogami RODO

►

wyszukanie po kategoriach: poziom stanowiska,
branża, funkcja, lokalizacja lub słowa kluczowe

Certyfikat Rekomendowanego
Pracodawcy LHH

Wiedza o przyszłych
kandydatach
►

zapraszamy do osobistych spotkań,

►

opowiemy o działaniach w planowanych
programach outplacement
►

rozstania
►

rekomendujemy naszym klientom tylko
sprawdzonych pracodawców

omówimy profile kompetencyjne
kandydatów, którzy za chwilę znajdą się na

weryfikujemy proces rekrutacji, on-boardingu oraz

►

uwiarygadniamy obie strony procesu rekrutacji

rynku pracy; ustalimy zakres indywidualnej
współpracy
►

Przekażemy nasze raporty i badania
dotyczące trendów na rynku pracy

Jeśli Twój projekt rekrutacyjny jest poufny, skontaktuj się z nami!
Sprawdzimy indywidualnie kogo możemy Ci zarekomendować!
Gwarantujemy bezpieczeństwo informacji.
605 663 086

Malgorzata.Szwertner@lhhpolska.pl

