GESTIÓ DEL TALENT · RRHH
SELECCIÓ I OCUPACIÓ

EINES DE RECLUTAMENT I
SELECCIÓ DE PERSONAL
Coneixedors de les necessitats actuals de la pime, hem adaptat els nostres serveis de selecció per ajustar-nos a la
teva nova realitat empresarial.

Tria la teva millor opció!

Reclutament Bàsic

Anàlisi del lloc de treball

Reclutament Plus

ü

Selecció Integral

ü

ü

Disseny de l’anunci

ü

ü

ü

Difusió de l’oferta

ü

ü

ü

Recepció de candidatures

ü

ü

ü

ü

ü

Criba curricular
Entrevistes preliminars

ü

Administració psicotècnics

ü

Avaluació competencial

ü

Informes psicoprofesionals

ü

Garantia de reposició

ü

Seguiment

ü

PREU SOCI
Reclutament Bàsic
• Fem la difusió de la teva oferta a
Infojobs, et redactem i publiquem
l’anunci. Gestiona les teves
candidatures a través de l’eina
e-preselec.
• Millora la qualitat dels teus
candidats.

230 €

380 €

Reclutament Plus
• A més del servei bàsic, publica
a diferents portals de feina,
Infojobs, Laboris, Infofeina, Job
and Talent, el nostre equip analitza
i preselecciona les candidatures
que més s’ajusten a les teves
necessitats.

9% RBA

Selecció integral
• La millor garantia. Assegura la teva
inversió i troba els millors candidats.

• Màxima difusió i estalvi de temps.

Més informació: 				

On realitzem el servei:

Seu

Claudia Canes
ccanes@pimec.org

Delegacions

Tel. 93 496 45 00
Consultes telefòniques

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org

GESTIÓ DEL TALENT · RRHH
SELECCIÓ I OCUPACIÓ

AVALUACIÓ DE PERSONAL
Si necessites conèixer i aprofundir en les capacitats i competències dels teus col·laboradors actual o futurs, per
millorar l’ajust de la persona al seu lloc de treball, preveure accions formatives o desenvolupament professional,

Avaluació

Bàsic

Avaluació

Plus

Avaluació

Anàlisi del lloc de treball

ü

ü

ü

Test de competències professionals

ü

ü

ü

ü

ü

Psicotècnics en funció del lloc: aptituds,
capacitats, intel·ligència, personalitat
Entrevistes per competències

Informe de resultats

PREU SOCI

Premium

ü

ü

ü

125 €

ü

250 €

300 €*

* A partir de la segona avaluació Premium s’aplica un 10% de descompte i més de tres avaluacions un 15%.

Més informació: 				
Claudia Canes

On realitzem el servei:
Seu

ccanes@pimec.org
Tel. 93 496 45 00

Delegacions
Consultes telefòniques

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org

