MUNKAERŐKIVÁLASZTÁS

CÉLUNK, HOGY
SZAKÉRTELMÜNKRE
TÁMASZKODVA
ÉPÍTSE CSAPATÁT!

A munkaerő-kiválasztási szolgáltatás során segítséget nyújtunk fennálló
üzleti igényeinek megfogalmazásában, és a szervezeti lehetőségeinek
leginkább megfelelő pozíció meghatározásában, hogy a lehető
legpontosabban célozva érjük el az Ön számára releváns jelölteket.
Jellemző ránk, hogy megbízható, gyors, az adott cégre szabott és rugalmas
szolgáltatásokat kínálunk a legalkalmasabb nemzetközi és hazai kiválasztási
módszertan alkalmazásával.
Megoldás- és minőségorientáltságunknak köszönhetően minden, a piaci
körülményeknek megfelelő pozícióra képesek vagyunk megtalálni az
alkalmas jelöltet. Fontosnak tartjuk, hogy a kiválasztás folyamata az Ön
számára érthető és transzparens folyamatokból álljon. 15 éves szakmai
tapasztalatunknak köszönhetően ismerjük az egyes szektorok
jellegzetességeit, és magyar cégről lévén szó a magyar piacot is, így
folyamatában látjuk az elmúlt 15 év gazdasági változásait és az ebből
fakadó munkaerő-piaci kihívásokat, mely tapasztalatot az Ön legmagasabb
szintű kiszolgálásának szolgálatába állítjuk!
A kiválasztásban részt vevő szakmai csapatunk a teljes kiválasztási
folyamat során nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az Ön munkaadói
presztízse erősödjön cége interjúk során történő megfelelő pozicionálásával,
valamint megfelelő visszajelzés biztosításával a jelöltek felé.
Velünk dolgozva Ügyfeleink és Jelöltjeink is többek lesznek!

SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE
KIKET KERESÜNK AZ ÖN SZÁMÁRA?
• jelölteket asszisztenstől, specialista pozíciókon át egészen a középvezetői szintig
MILYEN FORRÁSOKBÓL KERESÜNK AZ ÖN SZÁMÁRA?
• a 15 éves múltra visszatekintő, folyamatosan gondozott, kiemelkedően jó, számos iparágra kiterjedő kapcsolat-rendszerünket felhasználva
• a kreativitásra, alapos szakmai felkészültségre és átfogó piaci ismeretekre épülő fejvadászattal
• a minőségi külső és belső adatbázisok, valamint a leglátogatottabb álláshirdetési oldalak használatával
• a közösségi média és blogok szakszerű használatával és speciális LinkedIn csomag igénybe vételével
MILYEN ESZKÖZÖKKEL?
• személyes konzultáció alapján, hogy meghatározzuk az Ön pontos igényeit és biztosítsuk a megfelelő tanácsadást
• régóta használt, kifinomult, szofisztikált, személyre szabott, egyedülálló CRM rendszerünkkel – mely bizonyítottan biztosítja, hogy
versenytársainál gyorsabban találja meg az Ön számára ideális jelöltet
• a megfelelő interjútechnikák segítségével, melyek alkalmazásával tapasztalt tanácsadóink mind személyiség, mind szakmai tekintetben
felmérik a jelentkezőket és kiválasztják a pozícióra leginkább alkalmas jelölteket
MI GARANTÁLJA AZ ÖN SZÁMÁRA A PROJEKT SIKERESSÉGÉT?
• egyedi CRM rendszerünkből kinyert, rendszeres riportok segítségével nyomon követheti a folyamatot olyan mértékben, ahogy ideje és
energiája engedi
• ellenőrizheti a minőséget
• átláthatja a piacot a keresett pozícióra alkalmas jelöltek tekintetében
• olyan dedikált kapcsolattartóval dolgozva, aki átlátja és megérti cége felépítését, szervezeti kultúráját, igényeit
• olyan választható kiegészítő szolgáltatásokkal, mint személyiség- és/vagy képességtesztek

REFERENCIÁINK
Ügyfeleink bizalma a legnagyobb elismerés számunkra. Büszkék vagyunk arra, hogy elégedett Ügyfeleink írásban is
megosztották velünk a közös munkáról alkotott véleményüket, melyből az alábbiakban olvashatnak ízelítőt.

”A Focus Consultinggal 2004 óta dolgozunk hatékonyan együtt, mely együtt-működés nagyban hozzájárult a Walt Disney Internet Group
itthoni sikerességéhez. Az elmúlt években a munkaerő piaci változásokra mindig gyorsan és proaktívan reagáltak, kitartásuknak és
széleskörű piaci ismeretüknek köszönhetően mindig szakmailag felkészült jelöltekkel tudták gazdagítani csapatainkat: informatikai,
designeri vagy produceri területeken. Még a leglehetetlenebbnek tűnő szakmai kihívásokat is elképesztő türelemmel és lelkesedéssel kezelték
és kezelik. Szívből tudom őket ajánlani bárkinek, aki igazán jó szakemberekre vágyik!”
Elkan-Bajcsi Andrea,
HR Manager, Walt Disney Magyarország Kft.

„A Focus Consulting segítségével sikerült megtaláltunk a megfelelő jelöltet egy olyan középvezetői pozícióba, amely kulcsfontosságú
cégünknél. A kollegával azóta is rendkívül elégedettek vagyunk, mind szakmailag, mind személyiség tekintetében. A Focus Consulting
igényeink alapos megismerésével, szakértelmével, rendszeres és minőségi kapcsolattartásával rengeteg időt és energiát spórolt meg nekünk.
Átlátták szektorunk működését, ismerték az iparági jellegzetességeket, s ez hozzájárult ahhoz, hogy gyorsan felkutassák számunkra a piacon
található legjobb jelölteket.”
Glück Gábor,
ügyvezető, Xella Magyarország Kft.

„Évek óta dolgozunk együtt a Focus Consultinggal. Nagyra értékelem bennük, hogy a szakmai megfelelésen túl a személyiséget is nézik, és
ezzel rengeteg időt takarítanak meg, megbízónak és jelöltnek egyaránt. Nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekednek – csakúgy, mint
mi. A Sigma Kudos az elmúlt években a magyarországi mérnöki szolgáltató piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. A Focus segítsége
nélkül ez sokkal nehezebb lett volna.”
Nagy György,
Country Manager, Sigma Kudos Hungary
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