
Warszawa, 11 - 12  kwietnia 2018 

Warsztat

• Stosować nowoczesne metody pozyskiwania talentów z rynku pracy.

• Przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji w sposób zgodny z prawem i etyką     
   biznesową.

• Tworzyć profesjonalny Employer Branding w organizacji oraz osobistą markę     
   Rekrutera

• Projektować narzędzia  do badania kompetencji i selekcji kandydatów -   w tym    
  arkuszy ocen, zadań AC, testów kompetencyjnych, raportów, aby zdecydowanie    
  zwiększyć trafność decyzji rekrutacyjnych i selekcyjnych,

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Narzędzia nowoczesnego rekrutera



Warsztat

CEL SZKOLENIA:

 • Pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji oraz skutecznej   
    współpracy i komunikacji rekrutera z biznesem. 

Czas trwania: 

2 dni (16h)

Na szkoleniu nauczysz się jak: 

 • Tworzyć efektywne procesy rekrutacji i selekcji według najlepszych standardów i   
    praktyk rynkowych. 
 • Optymalizować projekty rekrutacyjne pod względem rezultatów biznesowych (KPI).
 • Stosować nowoczesne metody pozyskiwania talentów z rynku pracy.
 • Profesjonalnie planować efektywny proces rekrutacji i selekcji.
 • Tworzyć opisy stanowisk, profile kandydatów (persona, mapa empatii)  i ogłoszenia   
     rekrutacyjne. 
 • Przygotować i poprowadzić skuteczną rozmowę kwalifikacyjną
 • Projektować narzędzia  do badania kompetencji i selekcji kandydatów -   w tym   
   arkuszy ocen, zadań AC, testów kompetencyjnych, raportów, aby zdecydowanie   
   zwiększyć trafność decyzji rekrutacyjnych i selekcyjnych,
 • Przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji w sposób zgodny z prawem i etyką    
    biznesową.
 • Tworzyć profesjonalny Employer Branding w organizacji oraz osobistą markę    
    Rekrutera

Na szkoleniu dowiesz się jak : 

 • Poszukiwać  kandydatów nowoczesnymi metodami i korzystać z technologii
 • Wykorzystywać narzędzia psychometryczne do badania osobowości, temperamentu,  
    zdolności oraz styli poznawczych wykorzystywanych na etapie selekcji kandydatów.
 • Dostosowywać najnowsze trendy w rekrutacji oraz techniki selekcyjne w swojej   
    organizacji. 

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat

1. Rekruter partnerem dla biznesu

 • Kompetencje rekrutera
 • Budowanie autorytetu i zaufania
 • Komunikacja w procesie rekrutacji

2. Przebieg procesu rekrutacyjnego

3. Narzędzia rekrutacyjne

 • Opis stanowiska
 • Ogłoszenie rekrutacyjne i jego rola w procesie
 • Selekcja aplikacji
 • Rozmowa rekrutacyjna/wywiad behawioralny
 • Assessment Center
 • Wykorzystanie „case study” w procesie rekrutacyjnym
 • Testy wspierające proces rekrutacji
 • Referencje i programy poleceń
 • Social media w procesie rekrutacji
 • Direct search
 • Oferta pracy i ustalenie warunków współpracy
 • Feedback dla kandydatów

4. Employer Branding i Employee Value Proposition  jako podstawa komunikacji z 
kandydatem w procesie rekrutacyjnym.



Warsztat

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Iza Chojnacka - Naskręt 
Ekspert HR, Trener & Coach

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z 
zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej, Life Coachingu w 
Collegium Civitas oraz kursu Train the Trainer w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW. 
Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. 

Ekspertka w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony rekruter, project 
manager, koordynator i asesor sesji AC/DC. Pasjonatka rozwoju osobistego. Specjalizuje się 
w zagadnieniach związanych z rozwojem zawodowym, inteligencją emocjonalną i skuteczną 
komunikacją. 

Prywatnie – miłośniczka aktywności sportowych na łonie natury oraz podróży do miejsc 
magicznych, które opisuje na swoim blogu. Ważne miejsce w jej życiu zajmuje muzyka, w 
wolnych chwilach gra na pianinie i na flecie.


