
ÍGY TOBOROZZ A CSILLAGOK SZERINT

KOS
(03.21.-04.20.)

BIKA
(04.21.-05.20.)

IKREK
(05.21.-06.21.)

RÁK
(06.22.-07.22.)

OROSZLÁN
(07.23.-08.23.)

SZŰZ
(08.24.-09.22.)

MÉRLEG
(09.23.-10.23.)

SKORPIÓ
(10.24.-11.22.)

NYILAS
(11.23.-12.21.)

BAK
(12.22.-01.20.)

VÍZÖNTŐ
(01.21.-02.18.)

HALAK
(02.19.-03.20.)

Sosem a visszafogottan kommunikálók táborát
erősítetted, de mostanában a körülötted lévőknek úgy
tűnhet, egészen fejedbe szállt a dicsőség. Igyekezz
szofisztikáltabban véleményt nyilvánítani, ugyanis
karrieredben most a diplomáciai érzéked fejlesztésével
érhetsz el sikereket. Ősszel azonban kiteljesedhetsz a
toborzás terén. A JOBVERSE Állásbörzén éppen arra a
közvetlen, őszinte hozzáállásra van szükség, amivel te
keresed az alkalmas jelölteket. A toborzási rendezvényen
igazán elemedben lehetsz, így akár percek alatt
kiderülhet, hogy a jelölttel egymást keresitek-e. Micsoda
hatékonyság!

Általában megfontolt vagy, döntéseidet igyekszel etikai
és erkölcsi irányból is alátámasztani. Nyugodtan
hagyatkozz erre a toborzás során is. A személyes
kontaktus segít a döntésben... például a JOBVERSE
Állásbörzén! Ahhoz, hogy a megfelelő jelöltek találjanak
meg, szükséged lesz egy profi, kreatív standra is. Ha
pedig szeretnéd tudni, milyen mérőszámokat érdemes
alkalmazni egy állásbörze során, hallgass bele a HR
Festen lefolytatott beszélgetésünkbe Hajdú Csongorral, a
JOBVERSE főszervezőjével. (Keresd a LinkedIn oldalán.)

Nem elhanyagolható energiaszinteddel most egyenesen
rekordokat döntögetsz. Ezért úgy érezheted, jelenlegi
munkahelyed lehúz. Légy türelmes, ötleteidet
hamarosan kamatoztathatod. Például a JOBVERSE
Állásbörzén, ami lehetőséget teremt arra, hogy HR-
esként csavarj egyet a toborzási folyamaton, és az
állásinterjú kerüljön az első helyre. Ez egy hatékony
módja annak, hogy már az első pillanatban meggyőződj
arról, a jelölt illeszkedik a céges kultúrába. A toborzás
mellett pedig növelheted a cégetek ismertségét és
hasznos kapcsolatokat is építhetsz, akár kávézás közben.

Nincs még egy ilyen kényelmes csillagjegy. Egyesek
lustának tartanak, míg mások zseniálisnak. Lustaságod
ugyanis hatékony megoldásokra ösztönöz, amivel
könnyen elnyered munkatársaid szimpátiáját. Mi lenne,
ha bedobnál nekik egy olyan toborzási rendezvényt,
amivel akár hónapokkal is lerövidíthetitek a kiválasztási
folyamatot a szellemi pozíciókra? A JOBVERSE
Állásbörzén azonnal meggyőződhettek róla, hogy a jelölt
illeszkedik a céges kultúrába. Emellett biztosan arra is
akad idő, hogy megszökj a feladatok elől, és belenézz az
izgalmas programok valamelyikébe…

Számodra fontos a presztízs, a megjelenés, és a
munkahelyedre is mérhetetlenül büszke vagy – elvégre
nem véletlenül dolgozik ott egy olyan ragyogó elme,
mint te. Toborzóként szeretsz kapcsolatokat építeni és
vadászni, amire most jó alkalmat kínál a JOBVERSE
Állásbörze. A közvetlen toborzás mellett ugyanis
hatékonyan növelheted céged ismertségét a számotokra
releváns célcsoport körében, emellett egy igazán
lehengerlő standdal mindenkit odavonzhatsz, aki számít!

Szorgalmad és teherbírásod páratlan, a munkában és a
magánéletben is a hatékony megoldásokra törekszel.
Emellett az elkövetkezendő hónapokban fontosak
lesznek neked a munkakapcsolataid, s mindent
megteszel, hogy ezek valóban jól működjenek. Szeretnél
együtt dolgozni a többiekkel, s akkor érzed jól magad, ha
jó eredményeket ér el kis csapatotok. Erre ősszel is lesz
lehetőségetek a JOBVERSE Állásbörzén! A rendezvényen
a közvetlen toborzás mellett lehetőségetek nyílik arra is,
hogy növeljétek ismertségeteket. Mivel nyitott vagy és
általában könnyen megkedvelnek az emberek, neked
biztosan ott a helyed, hogy megtaláld azokat a jelölteket,
akik valóban illeszkednek a céges kultúrába.

Imádod a harmóniát, és a munkahelyeden is az
összhangot keresed. Bár remek a diplomáciai érzéked, a
kommunikáció terén érdemes néha lazítanod. Erre jó
lehetőséget kínál a JOBVERSE Állásbörze, ahol sokkal
fesztelenebb hangulatban zajlik a kommunikáció. Így
nem alakul ki az álláskeresőkben vizsgadrukk, mint a
hagyományos interjúk alatt, és te is nyitottabban
oszthatsz meg információkat. Ennek köszönhetően
mindkettőtök számára könnyebb meghozni a döntést,
ez pedig lerövidíti a toborzási folyamatot – teljes
szinergia!

Általában szívesen dolgozol önállóan, s nem tartasz
igényt folyamatosan a munkatársaid társaságára. A
jövőben azonban szükséged lehet egyfajta bensőséges,
családias légkörre a munkahelyeden. Minderre jó
alkalmat kínál két közösen eltöltött nap a JOBVERSE
Állásbörzén. Mindez megkönnyítené a közös munkát,
hiszen a jó légkör pozitívan befolyásolhatja a munka
hatékonyságát is. Emellett rendkívül szenvedélyes ember
lévén hol máshol tudnád átadni, miért szeretsz a cégnél
dolgozni, mint személyesen, oldott környezetben? Erre is
jó lehetőséget kínál a rendezvény, ahol sokkal
kötetlenebb hangulatban beszélgethetsz a résztvevő
álláskeresőkkel.

Barátságos és felfedező természetű vagy és magas a
társadalmi szerepvállalási igényed. Ezért mindig is olyan
munkahelyen szerettél dolgozni, ahol értéket
teremthetsz. A toborzásban is arra törekszel, hogy a
megfelelő ember a megfelelő pozícióba kerüljön, és
valóban megtalálja motivációját az általatok
meghirdetett állásban. A JOBVERSE Állásbörze éppen
erre kínál lehetőséget, ugyanis a hagyományos
kiválasztási folyamat első lépcsőfokait átugorva, a
személyes találkozás alkalmával azonnal kiderülhet,
hogy a jelölt illeszkedik-e a céges kultúrába.

Precíz vagy és terhelhető, ezért a munkában
folyamatosan azon pörögsz, hogyan tudnál még jobb
eredményeket elérni, és hogyan lehetne még
hatékonyabbá tenni a folyamatokat. Éppen ezért
bizonyára örülsz a hírnek, hogy a toborzást idő- és
energiahatékonyan menedzselheted egy állásbörze
részvétellel. Míg egy munkatárs kiválasztása és felvétele
hagyományos módon heteket, akár hónapokat is
igénybe vehet, a JOBVERSE Állásbörzén való toborzás
képes ezt az időt a töredékére lerövidíteni. Azáltal, hogy
a felek rögtön személyesen találkozhatnak, akár percek
alatt kiderülhet, hogy egymást keresik-e. Ez aztán a
hatékonyság!

Lételemed a pörgés, imádsz kapcsolatokat építeni,
éppen ezért az elmúlt pár évben is mindent megtettél
azért, hogy elkerüljön a pangás. Mit szólnál, ha a
munkanapot is feldobhatnád egy izgalmas toborzási
eseménnyel, mellyel értékes kapcsolatokra is szert
tehetsz, és akár a régi ismerősökkel is összefuthatsz? A
JOBVERSE Állásbörzén izgalmas programokkal is várunk:
többek között életmód, mentális egészség,
időmenedzsment témákban is hallhatók lesznek
előadások.

Toborzóként nem csoda, ha érzelmileg kimerültnek
érzed magad mostanában, hiszen a munkafolyamatok
könnyen monotonná válhatnak egy olyan kreatív,
művészi adottságokkal rendelkező személyiség számára,
amilyen te vagy. Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy a
„megszokott” kiválasztási folyamat több lépcsőjét
átugorva, az álláskereső és a munkaadó személyes
találkozásával rengeteg időt spórolhatsz magadnak, és
pénzt a cégednek? A JOBVERSE Állásbörzén ráadásul
empátiádat és jó emberismeretedet is bevetheted,
hiszen egy ilyen környezetben sokkal fesztelenebbül
zajlik a kommunikáció, és könnyebben felfedheted a
jelöltek motivációját.

jobverse.hu


