Perfil da

Vaga

Permita que seu cliente
abra uma vaga e
acompanhe o processo

S

e você teve a oportunidade de acompanhar o nosso Blog, deve ter percebido que
postamos diversos artigos sobre a importância
de uma boa definição de perfil da vaga. Acreditamos que
o sucesso de um processo seletivo começa pela definição
minuciosa do perfil desejado, passando pelo entendimento da
necessidade, identificação da cultura da área solicitante ou cliente
e finalmente encerrando com as informações sobre a vaga.
Administrar todas essas informações para cada vaga pode não ser
uma tarefa muito simples e trivial, ainda mais se você precisar lidar
com um número grande de vagas e clientes diferentes.
Ter uma ferramenta que facilite esse trabalho é fundamental
para você economizar tempo e esforço no processo de
abertura de vagas e ajudar a melhorar a qualidade
dos candidatos envolvidos no processo.

Envolva seu Cliente no processo
Com o Compleo ATS seus clientes poderão acessar um portal exclusivo para eles e realizar as seguintes atividades:

Cadastrar uma nova solicitação de vaga
Formulário objetivo e de rápido preenchimento para seu cliente cadastrar todas as informações pertinentes a nova vaga.
Ao cadastrar o CEP o recrutador poderá futuramente fazer buscas de candidatos relacionadas a distância da vaga. As
informações de localização aparecem na descrição da vaga apresentada no seu site na página de oportunidades.

Acesso e acompanhamento das vagas
O cadastro no portal é realizado previamente para cada contato do seu cliente, sendo assim, cada contato poderá
acessar somente as informações cadastradas por ele, incluindo as vagas e o acompanhamento.

Recomendar candidatos
Através do portal cada contato poderá acompanhar os candidatos associados as vagas e recomendar uma avaliação.

Visibilidade das informações
Você poderá configurar quais vagas, candidatos, comentários, entre outras informações cada contato de seu cliente
poderá visualizar.

abertura da vaga pelo rh
Modelos de vaga
Uma outra facilidade é a possibilidade de criar modelos prontos de vagas para serem utilizados pela equipe como
uma forma de agilizar o trabalho no dia a dia.

Configurações da vaga
Quando o RH abre a vaga, o Compleo ATS permite um nível de informações mais detalhadas que vão desde a
identificação do responsável pela vaga, informações que descrevem a vaga em detalhe até o tipo de destaque
que essa vaga deve ter no seu site na página de oportunidades, como por exemplo uma vaga PcD (Pessoa com
Deficiência).

Clonagem de vagas
Se você não utilizou um modelo, mas percebeu que uma vaga é muito parecida com a que você precisa criar,
então basta cloná-la, ou seja, replicar aquela vaga criando uma nova com as mesmas informações.
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