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MATERIAŁ SZKOLENIOWY

EFEKTYWNA REKRUTACJA I SELEKCJA

Opis:
Materiały szkoleniowe dotyczą efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników.
Są przygotowane z myślą o osobach, które zajmują lub chcą zajmować się zatrudnianiem
pracowników. Materiały te zawierają treść wykładów prowadzonych przez trenera w czasie
szkolenia o tym samym tytule, ale mogą służyć jako niezależne źródło informacji, dzięki
któremu można samodzielnie budować i prowadzić proces rekrutacji i selekcji.
Jest to wyczerpujące kompendium wiedzy teoretycznej, zebranej z szerokiego
wachlarza literatury polskiej i zagranicznej, wzbogacone o praktyczne uwagi praktyków
związanych z rekrutacją i selekcją.
W materiałach znajdują się informacje dotyczące zatrudniania pracowników,
począwszy od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu, poprzez tworzenie opisów
stanowisk pracy i profili kandydata, konstruowanie oferty pracy i wybór właściwych mediów
do jej publikacji, aż po szczegółowy opis strategii selekcyjnych i poszczególnych narzędzi
wykorzystywanych podczas wyboru najlepszych kandydatów. Informacje ułożone są
chronologicznie, zgodnie z przebiegiem procesu doboru pracowników.
Materiały zawierają wyczerpujące informacje dotyczące narzędzi związanych
z rekrutacją i selekcją oraz wskazówki dotyczące budowania efektywnego procesu
pozyskiwania pracowników do organizacji. Opisy poszczególnych metod i narzędzi
uwzględniają ich skuteczność oraz koszty związane z ich stosowaniem. Informacje te
dotyczą m.in. struktury i przebiegu rozmów kwalifikacyjnych, najczęściej popełnianych
błędów w czasie rozmów z kandydatami, testów selekcyjnych, próbek pracy, koszyka
zadań i Assessment Centre.
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Materiały szkoleniowe mogą służyć za niezależne źródło wiedzy związanej
z tematem. Dodatkowo wiele z opisanych narzędzi selekcyjnych (Assessment Centre
i wywiad kompetencyjny) może zostać wykorzystanych w procesie oceny pracowniczej.
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