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„Okamžité řešení náboru v krizové situaci.“
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Výhody spolupráce s mBlue v oblasti Interim Recruitment:
Vyhodnocení náborové situace zkušeným interim recruitment manažerem
Okamžité řešení náboru, recruitment je mBlue “core” business
Úzká spolupráce interim recruitment manažera a mBlue recruitment týmu
Efektivní recruitment z 5 zdrojů včetně mBlue databáze
Zajištění vstřícné a cílené spolupráce s detailním reportingem dodaných výsledků
Záruka řešení náborové situace během 2- 12 měsíců
Snížení nákladů na personální agentury a time to hire
Více motivovaných kandidátů a zlepšení image firmy jako atraktivního zaměstnavatele
mBlue Recruitment outsourcing oceňován HR profesionály včetně referencí od uznávaných HR ředitelů

Kdy využít mBlue Interim Recruitment:
o

“Mám neplánovaný výpadek v recruitmentu. Potřebuji situaci urychleně řešit.”
“Mám dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice, které musím obsadit.”
“Zodpovídám za celou HR agendu a na recruitment mi nezbývá čas. Chci nábor řešit outsourcingem.”
“Postrádám recruitment know-how pro určité sektory či typy pozic např. IT, specializované pozice.”
“Potřebuji nabírat headhuntingovou metodou a nemám na ni čas ani znalost.”
“Potřebuji zajistit nábor odborníků na určitý projekt či restruktualizaci společnosti.”
“Převádím pracovní místa ze zahraničí, která potřebuji obsadit.”
“Nejsem spokojen s kvalitou a rychlostí náboru, a proto chci využít zkušenosti recruitment odborníků.”
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“Chci zvýšit efektivitu recruitmentu ve společnosti, a tím snížit fixní náklady i dobu náboru.”
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V případě zájmu o tuto službu či více informací kontaktujte Mgr. Veroniku Mazancovou, Interim recruitment manažerku:
tel.: +420 606 337 070 nebo im@mblue.cz
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