Какво е RightPersons?
Right Persons е съвременно професионално решение за достигане и подбор на
кандидати, които отговарят на предварително зададен профил за конкретна позиция.
Right Persons е място за среща между добрите работодатели и добрите кандидати.

Защо RightPersons?
 За да бъдете разпознаваем и желан работодател. Инвестирайте във формирането
на позитивен работодателски имидж!
 За да анонсирате свободна позиция посредством алтернативен канал и по този
начин да достигнете до точните хора!
 Доверете се на надежден партньор за професионален подбор със съвременни
инструменти за оценка на кандидатите!

Услуги
1. Employer Branding

Посредством изграждането на Вашата работодателска марка, Вие ще можете:






Да повишите доверието към Вас като работодател
Да представите Вашите ценности като компания
Да кажете нещата, които правят Вашата компания предпочитано място за работа
Да градите позитивно възприятие в дългосрочен план
При анонсиране на свободна позиция, да осигурите интерес към Вас от
подходящите кандидати
 Да имате завършен комуникационен бранд – както към клиентите, така и към
активни и пасивни кандидати за работа
 Да имате точните хора

2. RP кампания
Публикувайки обява, получавате:
 Атрактивен анонс за Вашата свободна позиция на www.RightPersons.com
 Вашият анонс достига едновременно до всички регистрирани в системата – в база
данни, CV Library, референти, които ежедневно се увеличават
 Всеки от потребителите може да препоръча подходящи кандидати
 Всеки от потребителите може да кандидатства със CV или с разширен профил
 Можете да получите интерактивни кандидатури (с видеопредставяне, портфолио,
проекти и др.) от проактивните кандидати
 Получавате кандидатури в своя профил в системата Right Persons
 Минимален разход за анонсиране на позиция (аналог на медия план)
 Имиджова кампания
Възможност да разширите пакета си с цялостна услуга по професионален подбор и
оценка на кандидатите (ниво 2)
3. Назначете точните хора
Какво получавате?
 Професионален подбор и оценка на кандидатите
 „Продажба“ на позицията от независим за Вашата компания консултант
 Оценка на кандидатите за съответствие с профила на позицията, на екипа, на
компанията
 Гаранционен срок – избираем между 1 и 6 месеца
 В зависимост от избора на пакет – възможност за допълнителна информация и
прогнози
 Възможност за консултиране по отношение на въвеждаща програма и адаптиране
на новия служител
 Възможност за осъществяване на първоначално обучение за меки умения (online)
 Анализ на адаптационния период – препоръки за развитие
 Комплексен подход – разглеждаме подбора като част от интегрираните и
стратегически HR политики и процедури

Планове и цени*

Пакет „RP абонамент 1x2”
• 100 евро
• 1 обява, която е активна 2 седмици
Пакет „RP абонамент 4x8”
• 340 евро
• 4 обяви, които са активни 8 седмици
Пакет „RP абонамент 10x16
• 750 евро
• 10 обяви, които са активни 16 седмици
Пакет „RP абонамент 1 година”
• 1300 евро
• Неограничен бр. обяви за период до 1 година
Кампания „Employer Branding”
• 300 евро
• Срок: 3 месеца
Цялостен подбор
• Цена по запитване

* Посочените цени са без ДДС.

За повече информация относно различните възможности на платформата, процеса на
подбор и други въпроси, можете да се свържете с нас:

+ 359 2 850 10 45
Projects@RightPersons.com

RightPersons е продукт на H-Vision.
Научете повече и се свържете с нас на www.H-Vision.com

