
În contextul actual de business, angajații unei companii reprezintă 
cea mai importantă investiție a acesteia. Ei sunt cei care contribuie 
direct la îndeplinirea obiectivelor organizaționale și la atingerea 
rezultatelor. Astfel, rolul specialistului în recrutare a devenit unul 
extrem de important. Ei reprezintă imaginea companiei, devenind 
un adevărat ambasador al acesteia. Specialistul de recrutare are un 
impact direct asupra succesului organizației, rolul lui fiind acela de a 
plasa “omul potrivit la locul potrivit’’.

Având o experiență practică de peste 20 de ani în domeniul 
recrutării și selecției de personal, am structurat un program de 
pregătire profesională complex, interactiv și practic, care ține cont 

de noile tendințe în recrutare și de caracterul dinamic al acestui 
domeniu aflat în permanentă schimbare.

Programul “Pas cu pas pentru recrutare eficientă” are o structură 
modulară și se adresează recrutorilor aflați la început de drum, 
absolvenților care doresc o cariera în domeniul recrutării și selecției 
de personal, precum și oricărei persoane pasionate de domeniul 
resurselor umane.

Te învățăm să faci primii pași în recrutare și te susținem apoi pe 
drumul tău, îndrumându-te să aplici ceea ce ai învățat.

Pas cu Pas ÎN recrutare eficieNtă 

 9Organizațiile, capitalul uman, 
Managementul Resurselor 
Umane
 9 Analiza postului și modelele de 
competență
 9 Procesul de Recrutare și Selecție
 9Găsirea și atragerea candidaților
 9 Interviul
 9 Evaluarea candidaților prin teste și 
chestionare
 9 Luarea deciziei în selecție și 
angajare
 9 Rolul recrutorulului ca înterfață 
între clienții de recrutare și 
candidați

 9 Pregătirea pentru o profesie 
căutată pe piața muncii
 9 Identificarea și înțelegerea 
factorilor critici implicați în 
procesul de recrutare și selecție
 9 Elaborarea unei strategii de 
recrutare eficientă
 9Dezvoltarea unor tehnici eficiente 
de interviu
 9Utilizarea social media pentru 
identificarea candidaților

 9 Recrutori juniori
 9 Personal resurse umane
 9 Angajați cu atribuții de recrutare 
(team leader, supervizor, 
manager)
 9 Absolvenți ai facultăților de profil 
(psihologie, sociologie, asistență 
socială)
 9 Alte categorii interesate

 9 Exerciţii 
 9 Studii de caz 
 9 Jocuri de rol 

     (60% din timp)

Limba de predare 
română 

CapaCitate  
10 participanţi

durata programuLui
60 ore întâlniri în clasă, pe o perioadă de aproximativ trei 
luni.

Trainingul în clasă este completat de un număr de 120 ore 
de studiu individual, investiția totală în timp fiind de 180 
ore.
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