KLÍČEM K ÚSPĚCHU FIRMY
JSOU JEJÍ LIDÉ
VYBÍRÁME PRO VÁS TY NEJLEPŠÍ
Hays je jednou z nejúspěšnějších personálně poradenských
společností na světě. Disponuje rozsáhlou sítí více než 255
poboček ve 32 zemích světa, kde zaměstnává přes 7620
zkušených konzultantů.
Již od roku 1998 poskytujeme klientům v České republice
a Slovensku kvalitní řešení personálních potřeb a služby
databázového i přímého vyhledávání dle zaměření našich
specializovaných divizí.
Konzultanti v Hays vám nabízí unikátní přístup
k osvědčeným metodám výběru kvalifikovaných
pracovníků.

Databázové vyhledávání
Všechny specializované divize Hays aktivně využívají
metody databázového vyhledávání v kombinaci s inzercí
na osvědčených pracovních portálech. V průběhu více než
14-ti let působení na českém trhu jsme vybudovali unikátní
databázi kandidátů – specialistů ve svém oboru, abychom
vám mohli vždy doporučit toho pravého. Další výhodou
této služby je platba pouze v případě úspěšného umístění
kandidáta - Success Fee.

Prověřená kvalita kandidátů
Dbáme na to, abychom vám doporučili vždy ty nejlepší
kandidáty, proto u nás všichni uchazeči procházejí
podrobným osobním pohovorem včetně prověření
jazykových znalostí.
Víme, že každá pozice má svá úskalí, a proto využíváme
efektivní metody, které zaručí správný výběr.
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Testování, Assessment Centra
Nadstandardní hodnocení kandidátů (osobnostní
či jazykové testy, assessment centra apod.) provádíme
individuálně. Způsob hodnocení nastavujeme po dohodě
s vámi na základě vašeho zadání.

Outplacement
Procházíte-li interní reorganizací, často se nevyhnete
propouštění. Silné společnosti se v ten moment obrací
na specialisty, kteří mohou zmírnit dopad tohoto kroku
na jednotlivce. Díky znalosti trhu práce nabízíme praktické
konzultace účastníkům programu Outplacement
a zvyšujeme tak pravděpodobnost jejich dalšího
pracovního uplatnění.

Přímé vyhledávání
Uvědomujeme si, že nalézt uchazeče pro úzce
specializované pozice či vrcholový management může
být komplikované, proto nabízíme také řešení v podobě
přímého vyhledávání - Executive Search.

HAYS CZECH REPUBLIC
SPECIALIST KNOWLEDGE
THAT REALLY MATTERS
As one of the world’s most successful recruitment
companies, Hays has a global office network where we
employ over 7620 qualified consultants in more than 255
offices across 32 countries worldwide.
Hays Czech Republic entered the Czech and Slovak market
in 1998 and since that time has been offering database
and executive search services through various specialised
divisions.
Working with Hays experts gives you the unique access to
proven recruitment techniques.

Database search
All specialized divisions of Hays use the database search
method together with advertising on the most relevant job
portals. We have built up a unique database of specialist
experts and managers over 14 years, which affords you
a good choice of candidate. The other advantage of this
service lies in the “no placement – no fee” system. You only
pay a fee when we are successful.

Proven candidate quality
We always want to provide you with a top quality service,
and that’s why each candidate is assessed during a
detailed personal interview, including an examination of
language skills. We know that each position is very specific
and therefore we use effective methods to ensure the right
selection.
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Testing, Assessment Centres
We can provide you with appropriate candidate appraisals,
such as personality or language testing or assessment
centres etc. These services are conducted upon agreement,
according to your needs.

Outplacement
In case your company is undertaking an internal
reorganization, you may need to make people redundant.
At this time, prestigious companies tend to contact
specialists who can help the individuals affected manage
the change effectively. Our deep knowledge of the labour
market allows us to offer practical consulting sessions and
help candidates find their new employment.

Executive Search
We realize that sometimes it is difficult to find a highly
specialised person or a suitable top manager by the usual
contingency methods and that’s why we can also offer you
our Executive search service.

