
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Permanent Placement

KATOWICE 2021

Przygotowany przez:



Rekrutacja pracowników to proces, który zabiera wiele czasu i wymaga indywidualnego podejścia do każdego projektu. Dzięki
naszemu wsparciu pracodawcy mogą skupić się na głównych zadaniach realizujących cele przedsiębiorstwa.

Uppeo to mała agencja rekrutacyjna. Początek naszej działalności to czerwiec 2019, kiedy jako specjaliści z obszaru zasobów
ludzkich i marketingu zdecydowaliśmy utworzyć podmiot, który łącząc te dwie branże, pomoże zbudować transparentną, silną i
godną zaufania markę wśród potencjalnych kandydatów i partnerów biznesowych.

Naszym celem jest wsparcie zarówno osób poszukujących pracę, jak i zainteresowanych ich zatrudnieniem pracodawców. Do
każdego projektu podchodzimy z wielką otwartością, empatią i profesjonalizmem. Prowadzimy zespół, który nieustannie poszukuje
nowych solucji bieżących wyzwań, jednocześnie otwarcie mówiącym o zagrożeniach projektu, sugerując adekwatne, możliwe
rozwiązania.

Liczymy, że docenią Państwo nasze starania i w przyszłości będziemy mogli wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom, aktywnie
wspierając Państwa działalność.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami!

 
 
 

ANNA BĘDKOWSKA
Managing Partner | Rekrutacja

 
 
 

PAWEŁ NIEDZIELSKI
Managing Partner | Marketing
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Prowadzimy rekrutacje na stanowiska szeregowe, średniego oraz wyższego szczebla. Realizując projekt skutecznie stosujemy
marketing rekrutacyjny, pozwalający nam dotrzeć do wcześniej określonej grupy docelowej. Wykorzystując wielokrotnie sprawdzone
i dobrane metody rekrutacji jesteśmy w stanie wybrać odpowiednich kandydatów pasujących do persony kandydata.
Obszary naszych działań:

Rekrutacja pracowników

1.

Engineering
& Logistics

Accounting
& Finance

SSC 
& BPO

Sales
& Marketing

HR
& Administration

Call Centres
& Helpdesks



Etapy i czas trwania procesu rekrutacji
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Przygotowanie pocesu rekrutacji

ustalenie oczekiwań pracodawcy na podstawie briefu
precyzyjne określenie profilu kandydata
wybór metody rekrutacyjnej

Proces rekrutacji i selekcji

uruchomienie kampani marketingowych
zbieranie aplikacji (Search&Selection, Direct Search /
Executive Search )
analiza bazy danych aktualnych kandydatów
wstępne rozmowa telefoniczna z kandydatami
wybór odpowiednich kandydatów
rozmowa z kandydatami
przygotowanie kart oceny kandydatów
zaprezentowanie wybranych kandydatów
pracodawcy

Rozmowa kwalifikacyjna

wywiad behawioralny
testy kompetencji (dobrane do stanowiska)
testy językowe 

Zamknięcie projektu

zatrudnienie wybranego kandydata
przygotowanie raportu z rekrutacji
feedback oraz ankieta CE (kandydaci)

dostępność kandydatów na rynku
stopień trudności rekrutacji
konkurencyjność lokalna

Proces rekrutacji trwa średnio od 2 do 4 tygodni. Staramy
się, aby rekrutacja została zakończona maksymalnie w 4
tygodnie, jednak na długość projektu ma wpływ wiele
czynników, m.in.:



Jak pozyskujemy kandydatów?
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Search & Selection

szybkość pozyskania kandydata
efektywna selekcja nadesłanych aplikacji
uzupełnienie informacji o rynku pracy

Metoda stosowana przy rekrutacji pracowników wszystkich
szczebli. Polega ona na publikacji online oraz offline
ogłoszeń dobranych pod grupę docelowo oraz wyszukiwaniu
odpowiednich kandydatów w bazach danych.

Zalety:

Direct Search

łatwe dotarcie do kandydatów o wysokich kwalifikacjach
duża dyskrecja w procesie rekrutacji
błyskawiczna identyfikacja potencjalnych kandydatów

Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie dotrzeć do kandydatów
pasywnych. Stosowana najczęściej w projektach o wysokich
wymaganiach i jasno sprecyzowanych oczekiwaniach wobec
kandydatów.

Zalety:

1.

Rekomendacje i sieć kontaktów

Pozyskanie kandydatów od naszej sieci kontaktów oraz
portali, for branżowych i Social Media. Kandydaci
zarekomendowani przez naszą sieć kontaktów najczęściej
pasują do profilu persony.

Marketing rekrutacyjny

Wszystkie metody mogą zawieźć, jeżeli źle zidentyfikujemy
grupę docelową, chybnie dobierzemy kanały pozyskania
leadów i opublikujemy nieodpowiednie ogłoszenie.



Precyzyjnie zidentyfikujemy Twoje potrzeby i stworzymy profil idealnego kandydata.

Na jego podstawie napiszemy ogłoszenia, stworzymy przekaz i komunikację marketingową.

Ustalimy strategię marketingową i wybierzemy kanały dotarcia do odpowiednich kandydatów.

Wybierzemy efektywne metody rekrutacji do projektu.

Pozyskamy odpowiednich kandydatów.

Zweryfikujemy ich znajomość języków obcych (współpracujemy z weryfikatorami wielu języków).

Jeżeli będzie tego wymagać projekt to przeprowadzimy szczegółowe testy kompetencyjne,

Przeprowadzimy cały proces rekrutacji i selekcji kandydatów.

Na życzenie przeprowadzimy background screening,

Przygotujemy karty oceny kandydata, CV oraz napiszemy rekomendację.

Zaprezentujemy wybranych kandydatów.

A na końcu przygotujemy raport z rekrutacji, dzięki któremu dowiesz się więcej o obecnym rynku pracy.

Czego możesz od nas oczekiwać?
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stopnia trudności rekrutacji,
poziomu stanowiska,
ilości zleconych rekrutacji, perspektywy na długoterminową współpracę,
wybranego zakresu usług (np. gwarancja na kandydata, warunki gwarancji, konieczność weryfikacji rzadkiego j. obcego),
okresu i warunków gwarancji na pracownika.

50% płatne po zatrudnieniu kandydata, 50% po upływie gwarancji (14 dni płatności)

100% płatne po zatrudnieniu kandydata (14 dni płatności)

Zapewniamy gwarancję stałej ceny za usługi rekrutacji bez względu na finalną propozycję wynagrodzenia brutto dla
kandydata.

Minimalna stawka za przeprowadzenie rekrutacji zależy od:

Rozliczamy się wyłącznie na zasadzie "Success fee". 

Rozliczenie z gwarancją na pracownika:

Rozliczenie bez gwarancji na pracownika:

Ile to wszystko kosztuje?
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Po otrzymaniu zgłoszenia umawiamy się na rozmowę telefoniczną,
spotkanie online lub w innym ustalonym miejscu. Podczas rozmowy zadamy
wiele pytań odnośnie poszukiwanego stanowiska, wymagań formalnych,
oczekiwań wobec kandydata, kultury przedsiębiorstwa, jego wartości, profilu
aktualnych kandydatów.

Aby zaoszczędzić czas to przed spotkaniem możemy wysłać do wypełnienia
brief z pytaniami odnośnie całego projektu. 

Następnie przygotowujemy ofertę dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa
w przeciągu 24h, którą przesyłamy w formie elektronicznej wraz z draftem
umowy o rekrutację do akceptacji

Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji projektu. Od otrzymania
zgłoszenia do podpisania umowy mija średnio od 3 do 7 dni.

Jak rozpocząć z nami współpracę?

1.

Identyfikacja potrzeb

Opis projektu

Oferta + umowa

Rozpoczęcie współpracy



Dlaczego warto nam zaufać?
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ANNA BĘDKOWSKA
+48 519 111 669
anna.bedkowska@uppeo.com.pl
info@uppeorecruitment.com

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników.
Dzięki nam nasi klienci zaoszczędzają czas, energię, koszty oraz nerwy na prowadzenie swojej działalności.
Mamy szeroką wiedzą o aktualnym rynku pracy.
Jesteśmy w stanie doradzić, pomóc i wspierać naszych klientów.
Dostosowujemy ofertę indywidualnie pod każdego klienta.
Działamy nieszablonowo.
Jesteśmy zgranym zespołem.
Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i wyzwania.
Jesteśmy przyjacielsko nastawionym zespołem, z nami nie poczujesz się jak na wizycie w urzędzie.

PAWEŁ NIEDZIELSKI
+48 794 177 228
pawel.niedzielski@uppeo.com.pl
info@uppeorecruitment.com

Interesuje Cię współpraca z nami? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!
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