Ei RH!
Atraia os Melhores Talentos
“Antes levávamos muito tempo para encontrar, entrevistar,
selecionar e contratar pessoas. Os processos eram muito
desarticulados. Éramos lentos por causa do e-mail e da
nossa agenda. Não conseguíamos marcar as entrevistas com
a necessária velocidade. Chegar a um consenso era difícil.
Agora passamos de potencial a possibilidade na metade
do tempo”.

e contratar os melhores recursos!”

-Recursos Humanos

Crie um espaço para a equipe de contratação. Faça com
que a sua equipe baixe o Cisco Webex Teams. Comece a
obter o consenso sobre o conjunto de habilidades que precisa.
Baixe o Cisco Webex Teams I Crie um espaço.
Compartilhe os currículos e explique o processo de
entrevistas. Use o espaço para manter a equipe de
recrutamento em sincronia. Compartilhe feedback e
apontamentos sobre os candidatos.
Compartilhe arquivos

Reúna-se com a equipe de contratação antes das

entrevistas no espaço do Cisco Webex Teams. Veja a
agenda da equipe com um único botão. Use a vídeo
conferência para uma melhor comunicação. Discuta quais
são as qualidades dos candidatos que melhor se ajustam
às necessidades.
Agende uma reunião

Crie um espaço com cada candidato para facilitar a
manutenção do contato e para mantê-los informados em cada
passo do processo. Forneça detalhes sobre a entrevista e
obtenha um feedback rápido. Se eles o impressionam,
impressione-os também através de uma comunicação rápida.
Utilize o espaço compartilhado para fazer todas as entrevistas
via vídeo.
Adicione participantes externos | Ligue para os candidatos
Oferta rápida. Uma vez tomada à decisão, não os deixe ir.
Use o espaço deles para juntos discutirem a oferta e ajusta-la
onde necessário.
Envie uma mensagem
Agilize o processo de contratação. Mantenha as coisas
em andamento e comece o processo de contratação
rapidamente. Inicie já o preenchimento do formulário, para
que quando começarem, já se tornarem parte da equipe
estando prontos para causar impacto.

Contate a Cisco 0800 891 4972
Escritório principal Américas:
Cisco Systems, Inc. San José, CA

Pessoas incríveis querem trabalhar
em equipes incríveis. Encontre as
pessoas certas rapidamente.

Visite nosso site
Escritório principal Asia Pacífico:
Cisco Systems Pte. Ltd. Singapura

Siga-nos
Escritório principal Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda

A Cisco possui mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números de fax estão listados no si
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