Hiring Solutions
O σύμμαχος σου στην αναζήτηση εργασίας

HIRING SOLUTIONS

Αναζητάς εργασία:
δε θα ήταν υπέροχο να
είχες έναν σύμμαχο σε
αυτήν την προσπάθεια;
Στην πραγματικότητα βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να σου ορίσει τι να κάνεις.
Μπορεί όμως να σε καθοδηγήσει και να
σε ενημερώσει για δεδομένα και εργαλεία. Αυτό κάνει η ομάδα του Hiring
Solutions του kariera.gr συμβουλευτικά
προς τους υποψηφίους.

Ποιοι είμαστε;
Η ομάδα των εξειδικευμένων in-house
recruiters του kariera.gr που προσφέρει
τις υπηρεσίες Hiring Solutions σε πελάτες για την κάλυψη οργανικών θέσεων
γρήγορα και αποτελεσματικά. Το τμήμα
αποτελείται σήμερα από 6
συνολικά Recruiters οι οποίοι είναι
έμπειροι σε κάλυψη Professional,
Customer Experience και ΙΤ θέσεων.

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του
kariera.gr, που μου έκανε το assessment,
γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω
σε μια τόσο καταπληκτική εμπειρία. Το Camp,
μου έδωσε όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και
κάτι παραπάνω. Την ευκαιρία να γνωρίσω νέα
άτομα και να νιώσω κομμάτι μιας ομάδας που
εργάζεται για έναν κοινό σκοπό".
Ειρήνη, Digital Marketing Camp
kariera.gr & Google
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Άρα, πότε και πώς μπορείς να μας
«συναντήσεις»;
Με διάφορους τρόπους. Από τη στιγμή
που αποτελούμε ενδιάμεσο κρίκο στην
αλυσίδα της αναζήτησης, λειτουργούμε
ως σύμβουλοι και για τις δύο πλευρές:
υποψήφιο και εργοδότη.
Ενδεικτικά, μπορεί:
• Να διεξάγουμε τηλεφωνική συνέντευξη σε θέση που έχεις κάνει αίτηση στο site ως πρώτη αξιολόγηση
για συνεργάτη μας.
• Να σε προσεγγίσουμε μέσω οποιουδήποτε μέσου και να προγραμματίσουμε συνέντευξη, καθώς αναζητούμε υποψήφιο με το προφίλ σου
για λογαριασμό συνεργάτη μας.
• Να έχεις κάνει αίτηση στις αγγελίες
που διαχειριζόμαστε με την επωνυμία «Hiring Solutions» και να σε
καλέσουμε σε συνέντευξη.
• Να συμμετέχουμε στην προσέλκυση,
επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων
σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ή εκπαίδευσης που μπορεί
να έχεις κάνει αίτηση, όπως τα
Coding Schools | kariera.gr, Digital
Marketing Camp - kariera.gr &
Google, ή τα Graduate/Management
Trainee Programs εταιρειών.
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Να μας βρεις στα events του
kariera.gr (Ημέρες Καριέρας Αθήνας & Θεσσαλονίκης, Developers
Day κλπ) στο αντίστοιχο περίπτερο,
όπου παρέχουμε συμβουλευτική
βιογραφικού και καριέρας.
Να συμμετέχουμε σε career fairs
πανεπιστημίων ή οργανισμών που
επισκέπτεσαι ή φοιτείς.
Να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες
πανεπιστημίων, φορέων, ΜΚΟ ή συνέδρια με ομιλίες ή/και workshop
για την αγορά εργασίας πχ.
TEDx, Grow Greek Tourism |
Google, ΠΕΕΜΠΙΠ, ΕΑΣΕ,
Επίκεντρο | Actionaid, ethelon,
Youth Empowered |
Coca-Cola Τρία Έψιλον κλπ.
Να έχεις διαβάσει συμβουλές μας
στον Οδηγό Καριέρας ή στο
blog.kariera.gr 
Να παρακολουθείς τα Webinars
που διεξάγουμε.

"Οι σύμβουλοι του kariera.gr παρείχαν πολύτιμη, ειδικά προσαρμοσμένη
στις δικές μου ανάγκες υποστήριξη σε
κάθε βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης,
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη μου από την
πρώτη κιόλας συνάντηση".
Λυδία, Communications Specialist
Πότε διεξάγονται;
Διεξάγονται δωρεάν ηλεκτρονικά κάθε
1-2 μήνες και το μόνο που απαιτείται
είναι μια εγγραφή, ώστε να συνδεθείς
live την ώρα που πραγματοποιούνται.

Τι αφορούν;

Τα Webinars αποτελούν αναβίωση παλιότερης πρωτοβουλίας του kariera.gr, και
στόχο έχουν να λύσουν με έναν πιο μόνιμο
και πρακτικό τρόπο όλες τις απορίες που
λαμβάνουμε ως οργανισμός καθημερινά.

Τα θέματα που θίγονται αφορούν σε
πρακτικά ζητήματα ύψιστης σημασίας
για την αναζήτηση εργασίας πχ. δεδομένα για την αγορά εργασίας, τρόποι
αναζήτησης εργασίας (πρωτοβουλίες
και εργαλεία), βιογραφικό σημείωμα,
συνέντευξη, αξιολόγηση και επιλογή
προσωπικού, οδηγίες για συμμετοχή
στις Ημέρες Καριέρας κλπ.

Ποιοι είναι εισηγητές;

Πού μπορώ να τα βρω;

Τα Webinar πραγματοποιούνται κυρίως
από στελέχη recruiters της ομάδας του
Hiring Solutions, αλλά και από εξειδικευμένους συνεργάτες ανάλογα το θέμα
που θίγεται.

Αν δεν καταφέρεις να τα παρακολουθήσεις τη στιγμή που πραγματοποιούνται,
μπορείς να βρεις τα βίντεο στο
blog.kariera.gr/webinars ή στο κανάλι
του kariera.gr στο YouΤube.

Webinar Series
Τι είναι;
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