Programe Deschise de Training
pentru Creşterea Performanţelor

RECRUTARE ŞI SELECŢIE
Rolul recrutorului: Cum să înţelegi rolul
tău în companie şi relevanţa unei meserii
suport eficient realizată; Crearea unui
departament al uşilor deschise
Recrutarea: Recrutarea – investiţie pe
termen lung şi activitate cu caracter
permanent; Identificarea nevoilor de
recrutare; Planul de recrutare; Profilul
candidatului ideal; Surse de recrutare;
Metode de recrutare
Învăţare
prin
acţiune:
Aplicaţie
complexă partea 1 – realizarea
Profilului candidatului ideal, identificarea
surselor şi canalelor de recrutare,
formularea unui anunţ de angajare
DESCRIERE
Acest
program
se
adresează
specialiştilor in resurse umane care
doresc sa îşi îmbunătăţească cunoştinţele
în activitatea de recrutare, adaptată la
diferite strategii ale companiei.

Selecţia: Relaţia cu candidaţii; Evaluarea
CV-urilor şi a Scrisorilor de intenţie;
Interviul telefonic; Interviurile faţă în
faţă, Testele de selecţie, Raportul de
activitate privind procesul de recrutareselecţie

Într-o atmosferă suportivă şi dinamică
veţi avea ocazia de a exersa elementele
esenţiale pentru succes. Succesul vostru
va depinde de oamenii pe care îi
aduceţi în companie!

Învăţare
prin
acţiune:
Aplicaţie
complexă partea 2 – analiza CV-urilor
şi scrisorilor de intenţie, verificarea
referinţelor, pregătirea ghidului de
interviu şi a testelor, simularea interviului
de selecţie, simularea selecţiei

Programul se bazează pe experienţa
noastră de peste 10 ani în recrutarea şi
selecţia resurselor umane.

Aspecte legale: Pregătirea contractului
de muncă şi a actelor adiţionale;
Evitarea discriminărilor

CONŢINUT

Angajarea: Elemente care conduc la
succes
în
recrutare
şi selecţie;
Negocierea şi semnarea contractului
individual de muncă

Introducere: Exerciţiu de cunoaştere
interpersonală şi imaginea globală
privind elementele de bază - Ciclul
procesului de angajare: Sfoara cu cinci
noduri
0722 260 158
doru.curteanu@gemba.ro

www.gemba.ro
www.teambuilder.ro

Calea Serban Voda 282
Sector 4, Bucuresti

Programe Deschise de Training
pentru Creşterea Performanţelor

Serii: 11 Iulie şi 21 Noiembrie 2009

Include: suport de curs, handout-uri,
caiete de lucru, certificat/diplomă de
participare, pauzele de cafea, mesele
de prânz

DATE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

DISCOUNTURI

30 Iunie şi 9 Noiembrie 2009

- 3% pentru înscrierea a 2 participanţi

LOCUL

- 5% pentru înscrierea a mai mult de 3
participanţi

DATE DERULARE
Durata: 1 zi

Bucureşti,
Centrul
de
Conferinţe
UZINEXPORT, Bd. Iancu de Hunedoara
6-8 (vis-a-vis de clădirea Guvernului din
Piaţa Victoriei)
STRUCTURA ZILEI DE TRAINING

Discount-urile sunt cumulative!
ÎNSCRIERE

9.30 – 11.00 – Sesiune training

1. Descărcaţi Formularul de înscriere
corespunzător acestui program de la
www.gemba.ro/cursuri_deschise.html

11.00 – 11.15 – Pauza de cafea
11.15 – 12.45 – Sesiune training
12.45 – 13.15 – Dejun

2. Completaţi Formularul de înscriere şi
trimiteţi-l
prin
e-mail
la
doru.curteanu@gemba.ro

13.15 – 14.45 – Sesiune training
14.45 – 15.00 – Pauza de cafea

INFORMAŢII

15.00 – 16.30 – Sesiune training

021 337 13 77

INVESTIŢIE
500 RON + TVA (19%) / participant

0722 260 158
doru.curteanu@gemba.ro

- 7% pentru cei care au participat în
anul curent la un alt program de training
din cadrul Academiei

0722 260 158
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