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Az első szolgáltató központok megjelenése óta mi, a Focus Consulting
folyamatosan segítünk a cégeknek a megfelelő munkaerő megtalálásában,
akár új csapat felépítéséről, akár meglévő pozíciók pótlásáról vagy
bővülésről legyen szó. Tapasztalatunknak köszönhetően átlátjuk és értjük
a szolgáltató központokban felmerülő kihívásokat, és szolgáltatásainkat
úgy alakítottuk, ki hogy az ideális jelölteket találjuk meg az - általában
speciális nyelvtudást és képességeket igénylő - feladatok ellátására.
Számtalan alkalommal bizonyítottuk már, hogy a szolgáltató központok
számára végzett munkaerő-toborzás szolgáltatásunk során Ügyfeleink a
megbízható,
gyors,
rugalmas,
az
adott
cégre
szabott
munkafolyamatainknak köszönhetően a legrövidebb idő alatt a megfelelő
jelölteket találták meg, és az együttműködésünk során a legmagasabb
szintű szolgáltatásban részesültek.
Megoldás- és minőségorientáltságunknak köszönhetően minden, a piaci
körülményeknek megfelelő pozícióra képesek vagyunk megtalálni az
alkalmas jelöltet, akár a legegzotikusabb nyelveket igénylő területekre is.
Számunkra az a legfontosabb, hogy Partnereink a közös
együttműködésünkre mind minőségében, mind eredményeiben
megelégedettséggel tekintsenek. Kiválasztási folyamatainkat a teljes
transzparencia jellemzi. Minden Ügyfelünket igényeinek megfelelően,
személyre szabottan vonunk be a kiválasztások menetébe. Számunkra a
partneri viszony a kulcsszó, ezért nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy
Ügyfeleink munkaadói presztízse erősödjön, az interjúk során történő
megfelelő pozicionálásával, valamint megfelelő visszajelzés biztosításával
a jelöltek felé.

SZOLGÁLTATÁS ÁTTEKINTÉSE
KIKET KERESÜNK PARTNEREINKNEK?
• jelölteket a szolgáltató központokban előforduló bármely pozícióra
MILYEN FORRÁSOKBÓL KERESÜNK PARTNEREINK SZÁMÁRA?
• a minőségi külső és belső adatbázisok, valamint a leglátogatottabb álláshirdetési oldalak használatával
• a 15 éves múltra visszatekintő, folyamatosan gondozott, kiemelkedően jó, számos iparágra kiterjedő kapcsolatrendszerünket felhasználva
• a közösségi média és blogok szakszerű használatával és speciális LinkedIn csomag igénybe vételével
MILYEN ESZKÖZÖKKEL?
• Partnereinkkel történő személyes konzultáció alapján, hogy meghatározzuk a pontos igényeket és biztosítsuk a megfelelő tanácsadást
• régóta használt, kifinomult, szofisztikált, személyre szabott, egyedülálló CRM rendszerünkkel – mely bizonyítottan biztosítja, hogy
versenytársainál gyorsabban találja meg a 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 PARTNERÜNK SZÁMÁRA A PROJEKT SIKERESSÉGÉT?
• egyedi CRM rendszerünkből kinyert rendszeres riportok segítségével nyomon követheti a folyamatot, ahogy ideje, 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

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 Consulting Tanácsadó céggel idestova már 2 éve dolgozom a jelenlegi cégemnél. Az eddigi
tapasztalataim alapján a szolgáltatásuk mindig magas színvonalú, kérésünket mindig azonnal teljesítik, a lehető
legtöbb és legjobb minőségben prezentálnak felénk jelölteket. Az együttműködés gördülékeny és a folyamatos
kapcsolattartásnak köszönhetően sikeresen és gyorsan találjuk meg a megfelelő kollégákat.”
Bocskai Éva, Recruitment Specialist, Unisys Magyarország Kft.

„A Focus Consultinggal sikeresen működtünk együtt a GE szolgáltató központjának felépítése kapcsán. Több mint
30 főt sikerült felvennünk rövid idő alatt, ami lehetővé tette a központ időben történő indulását. A betöltendő
pozíciók különböző nyelvtudásokat igényeltek, ami kihívásokkal teli feladatot jelentett a tanácsadó cég számára. A
következő nyelvek fordultak elő: svéd, dán, holland, katalán, spanyol, belga, német, francia, portugál, angol, orosz.
A Focus Consulting rövid időn belül megfelelő számú jelöltet biztosított számunkra. A jelölteknek mind a
nyelvtudásszintje, mind a személyisége - ami a GE számára nagyon fontos kritérium -, mind pedig a szakmai
háttere megfelelt a követelményeknek. Minden esetben alaposan megszűrt, személyesen interjúztatott jelöltek
jutottak el hozzánk, ami megkönnyítette a munkánkat, és nagyon jó elhelyezési arányt eredményezett.”
Petrás Edit, egykori HR menedzser,
GE Hungary (jelenleg: HR Igazgató, IMS Health, East Europe)
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