SMART
Novou edici Teamio SMART spouštíme už v září. Abyste
se vyznali v tom, co nabízí navíc, sepsali jsme vám to
pěkně popořádku. Otázky? Ozvěte se nám:
+420-266-056-538 • leos.cerny@lmc.eu • Leoš Černý

SMART
FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ
KONTROLA NAD PRŮBĚHEM
VÍCE KOL POHOVORU
Pozvěte uchazeče na pohovor
pomocí jednoduché e-
mailové
šablony. Uvidíte, který uchazeč je v
jakém kole a kdy ho čeká
pohovor. Rozeznáte, kdo je už po
pohovoru a kdo čeká na zpětnou
vazbu. U každého kola pohovoru
můžete k uchazeči připsat
poznámky.

Zahrnuje nejen vyhledávání mezi
uchazeči, kteří jsou ve složkách,
ale všech, kteří se právě nachází
ve výběrovém řízení. Klíčová
slova umíme vyhledávat i v
přílohách.
NOVÁ ROLE NÁBORÁŘE
Každý uživatel Teamia může mít
různá práva. Nově některým
můžete omezit některé funkce,
jako například viditelnost cizích
náborů.

EASY
HISTORIE UCHAZEČE K DISPOZICI
Uchazeče si uložíte na horší časy.
Také uvidíte, zda se k vám nový
uchazeč už v minulosti hlásil, jestli
byl zamítnut nebo byl na pohovoru.
V poznámkách najdete důvody,
proč neuspěl.
HODNOCENÍ A SPRÁVA UCHAZEČŮ
Uchazeče roztřídíte podle
libovolných vlastností do složek. Pro
snadné porovnání je můžete navíc
ohodnotit hvězdičkami.

FANDÍME TÝMOVÉ PRÁCI
Jsme připraveni na to, aby se na
výběru nového kolegy podíleli jak
vaši personalisté, tak manažeři, do
jejichž týmů se aktuálně nabírá.
VYSTAVÍTE ZDARMA POZICE NA
VLASTNÍ WEB
Až 10 pozic na váš web, aniž byste je
museli mít vystavené na pracovních
portálech. Uchazeči, kteří se přes něj
přihlásí, budou automaticky uloženi
přímo v Teamiu, a vy je můžete ihned
oslovit.

FREE
VYTVOŘENÍ A VYSTAVENÍ
INZERÁTU VE 3 KROCÍCH
Vystavíte inzerát na české i
světové pracovní portály, včetně
Jobs.cz a Prace.cz.
DESÍTKY TISÍC ŽIVOTOPISŮ Z NAŠÍ
DATABÁZE K DISPOZICI
Vybírejte z více než 30 000 profilů
uchazečů, kteří aktivně hledají práci
na Jobs.cz a Prace.cz.

UCHAZEČI NA JEDNOM MÍSTĚ
Uchazeče z pracovních portálů i
z vašich karierních stránek máte
všechny na jednom místě. K
vytvořené pozici si také můžete
další kandidáty manuálně přidat.

Srovnejte si edice

O vaše data v Teamiu navíc
nikdy nepřijdete. Jsou u nás
bezpečně uložena i pro
případ, že přejdete do nižší
edice

