Proces rekrutacji
Rekrutacje w Asten Group zazwyczaj składają się z kilku etapów:

1. Ekspozycja ogłoszenia
Proces rekrutacyjny w Asten Group rozpoczynamy od poinformowaniu obecnych Pracowników
o poszukiwaniu nowego Współpracownika, umieszczenia ogłoszenia na naszej stronie internetowej
w zakładce Kariera oraz na portalach rekrutacyjnych. W ogłoszeniu podajemy wymagania
niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku, które ze względu na charakter
pracy muszą być spełnione przez Kandydata.

2. Selekcja nadesłanych aplikacji

Wszystkie przesłane do nas dokumenty są analizowane pod kątem profilu zawodowego Kandydata
i spełnienia przez Niego wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu o pracę. Sprawdzamy również
aplikacje z naszej „Bazy Kandydatów”, otrzymane wcześniej od Osób, które wyraziły chęć udziału
w przyszłych rekrutacjach.

3. Kontakt telefoniczny

Na tym etapie weryfikujemy ewentualne wątpliwości zawarte w życiorysie i zapraszamy wybrane
Osoby na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej Firmy. Dla komfortu Kandydata - po
zakończonej rozmowie wysyłamy krótki SMS z potwierdzeniem ustaleń (data, godzina i miejsce
spotkania).

4. Spotkania rekrutacyjne

Nowy Pracownik zazwyczaj bierze udział w trzech spotkaniach.
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▪

Pierwszą rozmowę przeprowadza Specjalista HR. Rozmowa ma na celu poznanie Kandydata
oraz zbadanie Jego wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do realizacji
zadań na danym stanowisku pracy oraz Jego kompetencji społecznych. Niezależnie od wyniku
pierwszego spotkania Kandydat dostaje informację zwrotną w ustalonym terminie.

▪

Najlepsi Kandydaci wyłonieni podczas pierwszego etapu odbywają drugą rozmowę rekrutacyjną
z udziałem potencjalnego Przełożonego. Następnie dokonujemy wyboru Osoby, która
najbardziej odpowiada wymogom stanowiska oraz pasuje do naszego Zespołu. Pozostałe
Osoby, które zostały wyłonione do drugiego etapu rozmów otrzymują informację zwrotną
dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego.

▪

Ostatnim krokiem procesu rekrutacyjnego jest złożenie oferty współpracy wybranemu
Kandydatowi.
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