Cum a eficientizat WIPRO procesul de recrutare a candidaţilor ?

Candidaţii pe care îi recrutam nu erau întotdeauna disponibili
pentru testare lingvistică la sediu. Care era provocarea
pentru noi? Selecţia, într-un timp foarte scurt, a unor
candidaţi cu abilităţi lingvistice corespunzătoare joburilor
promovate.
În cazul clientului WIPRO, în cadrul procesului de recrutare, o etapă importantă o
reprezenta evaluarea lingvistică a candidaţilor. Pentru aceasta, era necesară o
deplasare suplimentară la sediul companiei. « De multe ori, oamenii ne subliniau lipsa
de disponibilitate pentru încă o întâlnire şi, de aceea, procesul de recrutare ajungea să
dureze mult ». Provocarea majoră pentru WIPRO a devenit aceea de a recruta în timp
scurt cât mai mulţi candidaţi potriviţi, din punct de vedere lingvistic, joburilor promovate.

Eucom este unul dintre cei mai importanti facilitatori de servicii lingvistice din România. Credem ȋn
valoarea parteneriatului şi răspundem cerinţelor clienţilor cu profesionalism.

Aveam nevoie de colaborarea cu un furnizor extern de
servicii de audit lingvistic care să îndeplinească cerinţe
precum: flexibilitate în programarea evaluărilor lingvistice,
obţinerea unor rezultate în timp rapid. Am hotărât să începem
colaborarea cu Eucom, furnizor extern care a făcut dovada
celor de mai sus.
Cum a fost implementat serviciul de audit lingvistic ?

Au fost transmise, către Eucom, informaţii despre candidaţii propuşi pentru joburi,
urmând ca primele rezultate ale evaluării lingvistice (evaluări scrise şi/sau orale) să fie
trimise în maximum 24 de ore. La finalul fiecărui audit lingvistic a fost completat un
raport în detaliu despre competenţele fiecărui candidat în parte, conform nivelului stabilit
de către asesor.

« Fiecare candidat a avut un nivel de limbă atestat de o companie specializată în audit
lingvistic. Informaţiile cu privire la nivelul lingvistic al celor propuşi au devenit mult mai
clare. În plus, raportul în limba engleză pe care îl primim este foarte util în relaţia cu toţi
clienţii interni : avem posibilitatea de a le dovedi rezultatele obţinute de candidaţi înainte
de angajare. »

Timpul alocat testării lingvistice a unui candidat este
semnificativ mai mic, ceea ce înseamnă că procesul de
evaluare a candidatului este eficient, confortabil şi facil
pentru ambele părţi : companie şi candidat.

Eucom este unul dintre cei mai importanti facilitatori de servicii lingvistice din România. Credem ȋn
valoarea parteneriatului şi răspundem cerinţelor clienţilor cu profesionalism.

