Staffer
automatický pomocník
personalisty
Personální rozhraní pro web spojené s databází pracovních sil

Co vidí potenciální zaměstnanec?

Hledáte neustále
zaměstnance pro Vaši
společnost?
Potřebujete šetřit čas
i peníze při náboru?

➚

Trávíte hodiny tříděním
e–mailů od uchazečů
o zaměstnání?

ánce uchazeče

výsledný e-mail ve schr

Co vidí personalista?

Potřebujete mít
uspořádané informace
o uchazečích v jedné
databázi ve stejném
formátu?
Chcete mít nabídku
pracovních míst na webu
stále aktuální?
Víte, že je efektivní, když
nabídku pracovních
pozic na webu má
pod kontrolou přímo
personální oddělení?
Obtěžuje vás zdlouhavá
komunikace

➚

s webmasterem?

ánce personalisty

výsledný e-mail ve schr

Graﬁa. s.r.o.

Budilova 4, 301 21 Plzeň

Tel./fax: 377 227 701
Mobil: 774484 857

E-mail: produkce@graﬁa.cz

www.gr afia.cz

Potřebujete rychle a snadno zveřejnit...
…pracovní pozice na webu? Brání vám v tom zdlouhavá komunikace s webmasterem?
Díky nově vyvinuté aplikaci STAFFER může personalista vypisovat volné pracovní pozice na web téměř okamžitě
a získat databázi tříděných odpovědí. V systému pak má automaticky k dispozici odpovědi – životopisy – kontakty.
Ke každé vypisované pozici si může personalista volit z předdeﬁnovaných dotazníků, včetně možnosti zaslaní
životopisu v textovém formátu DOC, RTF, PDF atd. Pracovní pozici lze také nastavit časovou platnost zveřejnění
na www stránkách ﬁrmy. Odpadá třídění došlých emailů, nemusíte odpovídat na doručenou poštu.
To, co dříve řešila jedna pracovní síla, zvládne automatický systém. Personalista tedy dělá jen odbornou práci.

Nudná práce patří strojům!

STAFFER – POMOCNÍK PERSONALISTY
Popis funkce aplikace:

VÝHODY PRO VÁS:
-

1.

Personalista založí novou pozici, kterou potřebuje obsadit,
a popíše požadavky na uchazeče. Zadá časové rozmezí pro zveřejnění
pozice a příslušnou kontaktní osobu, které budou chodit informace
o odpovědích. Formuláře pro zájemce o zaměstnání lze připravit podle
přání zákazníka.

2.

Uchazeč o práci si na veřejném webu najde nabízenou pozici, vyplní své
kontaktní údaje a přiloží životopis nebo vyplní CV formulář .

3.

Údaje od uchazeče se uloží v systému a vygenerují se automaticky
informační e-maily. Jeden je odeslán uchazeči o práci jako potvrzení
o přijetí jeho odpovědi a druhý informuje personalistu o došlé
odpovědi.

4.

Odpovědi se automaticky třídí do databáze.

5.

Personalista může číst odpovědi, stahovat životopisy. Má ucelený
a tříděný přehled o zájemcích o jednotlivé pracovní pozice.

6.

7.

PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

-

Pozice se automaticky přestává zveřejňovat po uplynutí zadané časové
lhůty.
Systém je koncipován jako modul do redakčního systému Graﬁa pro
webové stránky. Lze jej integrovat i do stávajících internetových
stránek a je schopen provozu na běžném hostingovém serveru.
Jednoduchá obsluha systému - zaškolení trvá 20 minut.

Technické údaje

PŘEHLEDNĚ TŘÍDĚNÉ ODPOVĚDI
UCHAZEČŮ O PRACOVNÍ POZICE

-

STÁLE AKTUÁLNÍ NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

-

NEMUSÍTE PLATIT
PROVOZOVATELŮM

VAŠICH

STRÁNEK ZA ČASTÉ VKLÁDÁNÍ
PRACOVNÍCH POZIC

-

NENÍ NUTNÁ ZNALOST SLOŽITÝCH
PROGRAMŮ

-

Pokud se podaří pozici obsadit, lze ji jedním kliknutím deaktivovat pro
veřejnost. Popis pracovní pozice je uchován pro pozdější uveřejnění či
kontaktování uchazečů.

USNADNĚNÍ PRÁCE

NEAKTUÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE
JSOU AUTOMATICKY PŘELOŽENY
DO ARCHIVU

-

ARCHIVACE KONTAKTŮ NA
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
TŘÍDĚNÉ PODLE PRACOVNÍCH
POZIC

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:
FIREMNÍ WWW STRÁNKY
INFONET
REDAKČNÍ SYSTÉM
NA VAŠEM WEBU

platforma: Windows, Unix
PHP 5
MySQL 5

Informace
Ing. Vlastislav Elstner, produktový manažer
Graﬁa. s. r. o.

Budilova 4, 301 00 Plzeň

Tel./fax: 377 227 701
Mobil: 774 484 856

E-mail: webmaster@graﬁa.cz
produkce@graﬁa.cz

www.gr afia.cz

