
Omul potrivit în locul potrivit, la momentul potrivit 

„Omul potrivit în locul potrivit la momentul potrivit” este un deziderat pentru orice specialist în 

Resurse Uman , când vine vorba despre procesul de recrutare și selecție. 

CloudLearning.ro, platforma online de instruire dezvoltată de SIVECO România, vine exact în sprijinul 

managerilor și specialiștilor HR, cu o serie nouă de cursuri care să-i ajute să stăpânească tehnicile de 

recrutare și selecție, nu doar pentru a atrage, dar și pentru a reține talentele în companie. 

Dacă prin recrutare specialiștii HR urmăresc să găsească angajații potriviți pentru pozițiile deschise în 

companie, prin selecție îi „sortează” pe candidați și îi identifică pe aceia care se potrivesc cel mai 

bine cu profilul poziției respective. 

Indiferent de domeniu şi de piaţa pe care acţionează, una dintre provocările majore pentru 

angajatori în 2017 rămâne aceea de a recruta și de a reține angajații valoroși. Toate companiile 

înțeleg că propria valoare este dată de cât de buni sunt cei mai buni angajați ai lor, iar prioritatea 

specialiștilor HR este să-i găsească și să-i păstreze. 

Tehnologiile continuă să evolueze în lumea digitală de astăzi, afectând modul în care se desfășoară 

afacerile pe toate palierele. La rândul lor, specialiștii în resurse umane își recrutează candidații într-

un mod mult mai activ decât în trecut. Rețelele sociale, spre exemplu, fac deja parte din cultura de 

business a multor companii, fiind utilizate și pentru procesul de recrutare în sine. Specialiștii HR își 

doresc să identifice nu doar cum poate fi valorificată expertiza candidaților pentru nevoile actuale 

ale companiei, dar și cât de bine se potrivesc aceștia cu valorile și cultura organizației. 

În mod special pentru etapele de recrutare și selecție, a fost dezvoltat „HR Recrutare și Selecție”, 

un curs disponibil în serviciul online Cloud Learning. Cursul pune la dispoziție informații și 

instrumente de lucru utile pentru optimizarea celor două procese, trecând prin toate etapele, de la 

identificarea și analiza nevoii de angajare, până la intervievarea candidaților, trierea acestora și 

decizia de selecție. 

Cloud Learning oferă facilități precum instruire sincronă sau la distanță, evaluarea cunoștințelor 

angajaților, colaborare, monitorizare și raportare a instruirii. 

Platforma AeL le permite cursanților să își poată planifica instruirea în funcţie de priorități, alocându-

și timp zilnic pentru studiu. Utilizatorii AeL au confirmat că timpul petrecut în procesul de instruire se 

poate reduce cu până la 40%, deoarece nu sunt scoși din producție și nu mai este necesar să se 

deplaseze către sălile de curs. 

Fiind o platformă completă de instruire, evaluare și management al conținutului educațional 

multimedia, Cloud Learning le oferă organizațiilor o soluție nu doar flexibilă, dar și securizată. 

Serviciul Cloud Learning permite utilizarea platformei eLearning AeL pe baza unui abonament. În 

abonament sunt incluse şi cursuri precum: Prevenirea și Stingerea Incendiilor, Sănătate și securitate 

în muncă, Managementul Timpului, Noțiuni introductive de marketing, Lucrul eficient în echipă, 

Negociere, Securitate IT, HR – Recrutare și selecție. 



Vă invităm să aflați mai multe despre beneficiile platformei Cloud Learning, în cadrul 

evenimentului organizat de HR Club, HR Innovation Conference & Expo, desfășurat în data de 3 

noiembrie la Radisson Blu Hotel, București.  

SIVECO România va organiza și un concurs la care sunt invitaţi să se înscrie toţi participanţii la 

eveniment. Pentru detalii, vă așteptăm la #standul20!  

Specialiștii HR care vor intra pe platforma CloudLearning.ro și își vor crea cont până la data de 3 

noiembrie vor avea acces gratuit și în premieră la cursul HR „Recrutare și Selecție”. 

 

 


