Curs deschis “Hire with Purpose”, AIMS International România, Bucureşti
Cursul este dedicat juniorilor şi specialiştilor în HR, dar şi managerilor de echipe implicaţi în procesele de recrutare, fiind o
sesiunea interactivă de 2 zile, cu accente pe:
 identificarea criteriilor de căutare a candidaţilor
 redactarea anunţului de recrutare
 susţinerea interviului
 evaluarea candidaţilor

Primul modul cuprinde în agendă exerciţii individuale de căutare pe rolurile în lucru ale participanţilor, structuri
recomandate de anunţ de recrutare şi de mesaj de abordare directă a candidaţilor, alături de informaţii valoroase despre
interviul telefonic şi discuţia cu managerul angajator.

De asemenea, avem o zi întreagă dedicată creării Profilului de Performanţă, sondării Motivaţiei şi Valorilor şi folosirii
Tehnicilor de Intervievare (CBI, metodologia STAR), exersând prin sesiuni filmate, cu feedback individual “on the spot”,
primit din partea unui consultant cu experienţă extinsă în recrutare.

În urma acestui curs vei înţelege mai bine:
MODULUL 1 (ziua 1)
 Cum şi unde cauţi candidaţii potriviţi, atât în mediul offline cât şi în mediul online
 Cum redactezi anunţul de recrutare pentru a fi atractiv şi adaptat publicului căruia i te adresezi
 Cum faci abordare directă: primul mesaj scris, primul apel telefonic cu candidatul
 CUM şi CE discuţi cu managerul angajator pentru a înţelege rolul şi a oferi informaţii complete candidatului
MODULUL 2 (ziua 2)
 Cum construieşti profilul de performanţă a rolului, pentru a cunoaşte ce verifici, ce sondezi şi ce evaluezi în interviu
 Cum adresezi întrebări pe competenţe
 Cum sondezi motivaţia şi valorile candidatului, pentru a evalua potrivirea sa cu organizaţia
 Cum gestionezi comunicarea cu candidaţii – portrete, tipologii frecvente de candidaţi
 Cum contracarezi eventuale erori în evaluare

Desfăşurarea cursului:
Durată: 2 zile, 8 ore/zi, interval orar 09:30-17:30
Perioadă: 18-19 aprilie 2019
Costul participării: 270 Euro + TVA/modul per participant
(În funcţie de interes, se poate opta pentru participarea la un singur modul)
Locul desfăşurării: Bucureşti, zona Floreasca

Trainer AIMS International Romania: Cristina Stroică

Cristina are 6 ani de experiență în domeniul resurselor umane, fiind parte a AIMS din aprilie
2017. Este absolventă a Universității din București, Facultatea de Jurnalism și Comunicare
Mass-media, şi a Masterului în Comunicare Corporativă și Resurse Umane din cadrul
aceleiaşi universităţi.
Cristina este implicată, în cadrul AIMS România, în proiecte de recrutare pentru posturi de
middle și top management. Expertiza sa acoperă diverse industrii: industrie, automobile,
FMCG, servicii financiare, farmaceutice etc. și diverse funcții din cadrul acestor sectoare:
managementul resurselor umane, managementul financiar, managementul vânzărilor etc.
Anterior, Cristina a construit şi livrat cursuri, workshop-uri, teambuilding-uri şi programe de
retenţie pentru angajaţi.

