	
  

ABILITATI PRACTICE DE RECRUTARE SI SELECTIE
CURSUL oferă participanţilor cunoştinţe
specifice metodelor şi tehnicilor de recrutare
şi selecţie a resurselor umane pentru a
realiza, în mod real, procesele de recrutare şi
selecţie, sau, pentru a participa activ la
acestea.
OBIECTIVELE acestui training sunt:
- dobândirea de cunoştinţe practice şi
teoretice despre scopul, avantajul şi
modalităţile de recrutare şi selecţie
- capacitatea de a organiza, coordona si
evalua activitatile specifice recrutarii si
selectiei
resurselor
umane
- capacitatea de a concepe procedurile
specifice
selectiei
resurselor
umane
- capacitatea de a evalua eficienta si
eficacitatea aplicarii procedurilor specifice
selectiei resurselor umane si de a adopta
masurile de corectie a deficientelor aparute
- abilitatea de a comunica eficient atât în
interiorul, cât şi în afara organizaţiei
- capacitatea de a-i consilia pe alţii în
probleme privind selecţia resurselor umane
necesare.
TEMATICI:
• Cum planficăm procesul de recrutare şi
selecţie
• Cum definim criteriile de selecţie şi
evaluare
• Recrutarea bazată pe "competenţe" vs
recrutarea
bazată
pe
"talente"
• Cum atragem candidaţi pentru posturile

vacante
• Cum analizăm şi selectăm CV-urile
• Tipuri de interviuri
• Cum planificăm interviurile - ghidul de
interviu
• Modelul de interviu bazat pe competenţe
• Cum formulăm întrebări pentru a obţine
informaţii relevante
• Când şi în ce fel folosim instrumentele de
evaluare psihologică
• Cum evităm erorile în procesul de selecţie
şi evaluare
• Cum evaluăm compatibilitatea cu postul şi
cu organizaţia.
CUI SE ADRESEAZA:
- celor care isi doresc sa lucreze in
departamentul de recrutare si selectie al unei
companii private
- celor care lucreaza in recrutare si selectie si
doresc sa isi eficientizeze si simplifice
activitatea, implementand cateva reguli
specifice de eficientizare a proceselor de
munca in R&S
- antreprenorilor care recruteaza ei insisi
pentru pozitiile deschise, in propria
companie.

	
  

DETALII ORGANIZATORICE:
1. Pentru confirmare prezentei, va rugam
completati formularul online
2. Cursul se organizeaza pentru minim 30 de
persoane, asadar, daca doresti sa participi la
acest curs, share`uieste acest eveniment!
Multumim pe dinainte pentru ajutor! :)
3. Pentru obtinerea diplomei este obligatorie
participarea la intreg programul cursului.
4. Costul cursului este de 129 RON si
include:
- suportul de curs
- diploma de atestare a abilitatilor practice si
teoretice castigate in urma participarii la
acest curs
-

protocol

curs

(apa,

ceai,

cafea).

TRAINER:
Georgiana Spataru
Referinte trainer:
- 7 ani de experienta in Recrutare si Selectie,
ca antreprenor
- 10 ani de experienta in Resurse Umane, ca
Specialist in RU
- 400 de proiecte de recrutare pentru Middle
& Top Management
- 2 proiecte de dezvoltare personala,
dezvoltate si implementate

- 12 tipuri de proiecte de dezvoltare
personala
si
profesionala
sustinute
- peste 2000 de cursanti sustinuti in
proiectele de dezvoltare personala si
profesionala.
Referinte Media:
http://www.wallstreet.ro/articol/Careers/56216/Bilant-Piatade-HR-in-2008.html
http://www.wallstreet.ro/articol/Careers/53937/Criza-sifirmele-de-HR-din-Romania.html

