ELANCERS LANÇA ‘PESQUISA RAPIDÃO’
Influenciados pelo ritmo acelerado e competitividade do mercado, as empresas
brasileira buscam, a cada dia mais, ferramentas e soluções que melhorem seus
processos. A área de Recursos Humanos não é uma exceção. Novas tecnologias que
surgem com a promessa de otimizar os serviços e garantir uma melhor performance
são sempre muito bem-vindas. Pensando nisto, a Elancers, empresa líder em soluções
tecnológicas de recrutamento e seleção online, acaba de lançar a ‘Pesquisa Rapidão’.
Com o novo recurso, o usuário do sistema Elancers, além de contar com mais de 75
tipos de filtros disponíveis na pesquisa de candidato, poderá também realizar a busca
de currículos por meio de alguns filtros básicos que agilizam e atendem com até 100%
de acerto o perfil desejado. Isto potencializa a rapidez com que o recrutador encontra
o perfil do profissional que procura. “Desta forma, o usuário pode fazer melhores
seleções de currículos com um menor consumo de tempo, resultando em uma maior
assertividade na contratação de um profissional. O tempo para os recrutadores é um
fator primordial”, explica Cezar Tegon, presidente da Elancers.
Diferente de uma pesquisa tradicional, a ‘Pesquisa Rapidão’ apresenta o resultado por
meio de indicadores, com os quais é possível identificar a quantidade de candidatos
adequados por nível de aderência aos filtros selecionados na pesquisa e analisar
gráficos correspondentes a esses filtros.
Sobre a Elancers
A Elancers é reconhecida por renovar os processos de recrutamento e seleção
praticados no Brasil. Com mais de 11 milhões de currículos cadastrados em seu banco
de dados, é uma prestadora de serviço na área de tecnologia para recrutamento e
seleção online na modalidade SaaS – Software as a Service. A solução Elancers
Corporate está disponível nos idiomas português, inglês e espanhol e o cliente pode
utilizá-la em cinco categorias, com níveis de serviços diferenciados para cada uma:
Elancers e-Recruitment, Elancers Wizard, Elancers Light, Elancers Ondemand e
Elancers Vertical.
Em maio de 2010, para comemorar seus 10 anos, a Elancers lançou o Vagas Online
(www.vagasonline.com.br), portal que reúne diversos serviços oferecidos aos
candidatos, como oferta de vagas, inclusão e alteração de currículo, acompanhamento
do status das vagas em que se candidatou, notícias e matérias interessantes para
quem busca emprego e dicas importantes para preparação do currículo.
Para mais informações visite www.elancers.net e www.vagasonline.com.br.
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