Consultanță HR
CE ESTE TALENT RESERVE

agenție de tip boutique de resurse umane fondată în 2014
de către Oksana Rusu, expert cu 15 ani de experiență în
domeniu
proiecte de consultanță HR în companii românești și
internaționale, cu 50 – 500 de angajați, din industrii precum
cea petrolieră, telecomunicații, transport și logistică, ecommerce, materiale de construcții, facility management,
servicii de business etc.
parte din proiectul MyHRTeam, un grup de profesioniști ce
oferă servicii integrate de resurse umane companiilor:
recrutarea și integrarea angajaților, intervenții și dezvoltare
organizațională, training, salarizare și administrare.
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Fiecare om este o operă în
curs continuu de
perfecționare
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Misiune
Valorificarea
potențialului
uman

Programe de HR
personalizate

Stimularea
sentimentului de
apartenență

prin servicii adaptate
obiectivelor de business,
culturii și caracteristicilor
organizației

pentru a sprijini companiile
să se dezvolte pornind de la
cea mai valoroasă resursă pe
care o au: resursa umană

printr-un proces de integrare
eficient, adaptat nevoilor
angajatului și specificului
companiilor
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Dezvoltarea unei
culturi
organizaționale
orientate către valori
precum adaptare și învățare,
responsabilitate, respect,
cooperare, performanță

Soluții
Atragerea și angajarea oamenilor potriviți în companie
Dezvoltarea competențelor necesare angajaților acum și în viitor
Stimularea unui comportament productiv
Măsurarea, cartografierea și valorificarea potențialului uman din
companie
Dezvoltarea leadership-ului la nivelul echipelor
Retenția angajaților

TALENT RESERVE| CORPORATE PRESENTATION

Servicii

Consultanță în recrutare
Asistență acordată managerilor
responsabili cu recrutarea, pentru
a a-și dezvolta abilitățile pentru a
atrage forță de muncă de calitate
și a contribui astfel la dezvoltarea
companiei pe termen lung.

Diagnoză și intervenție
organizațională

Planificare strategică și
dezvoltare

Îmbunătățirea modului în care
organizațiile asimilează inițiativele
de schimbare, printr-un plan
structurat, bazat pe informațiile
colectate referitoare la potențialul,
cunoștințele, abilitățile, valorile și
mediul de lucru dintr-o
organizație.

Gestionarea evoluției companiei
prin determinarea forței de muncă
necesare pentru a îndeplini o
anumită sarcină și crearea hărții
competențelor pe care un angajat
trebuie să le dețină pentru o
anumită poziție în organizație.

Consultanță în
integrare
Integrarea este ultima etapă a
recrutării și primul pas către
retenție, iar obiectivul ei este de a
îl ajuta pe noul angajat să se
alinieze culturii organizaționale, să
asimileze informații și să faciliteze
tranziția spre rolul de membru al
echipei

Diagnoză și
intervenție
organizațională

Dorința de a
îmbunătăți sau
schimba
Investigarea
problemei și nevoii
de schimbare

Evaluarea
rezultatelor

proces amplu ale cărui obiective sunt îmbunătățirea
performanței și creșterea profitabilității unui business
abordarea unei liste exhaustive de probleme legate de la
potențialul, cunoștințele,abilitățile, valorile și mediul de lucru
dintr-o organizație, pentru îmbunătăți modul în care
companiile asimilează inițiativele de schimbare
cartografiere a competențelor și talentului din interiorul
organizației, pentru a genera un plan de dezvoltarea a
angajaților, aliniat obiectivelor de creștere ale companiei
succesul acestui proces este determinat de o cooperare
strânsă între consultanți, managementul companiei și
angajați, de o atitudine deschisă către schimbare și către
ascultarea activă a angajaților

Implementarea
intervenției

Explorarea soluțiilor
Crearea planului
de intervenție și
stabilirea
așteptărilor

UNDE EȘTI ACUM
UNDE AI VREA SĂ AJUNGI
ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ PIAȚA
CUM AJUNGI ȘI TU ACOLO

Planificare
strategică și
dezvoltare
asigurarea resursei umane potrivite pentru a contribui la
îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației - alocarea
angajaților potriviți, cu abilitățile potrivite, la momentul
oportun
adaptarea la tendințele sociale, economice legislative și
tehnologice din industria în care activați și care impactează
forța de muncă
flexilitate pentru abordarea eventualelor modificări
neprevăzute ale contextului socio-economic

Consultanță în
recrutare
asistăm companiile să își definească așteptările pe care
managerii trebuie să le aibă în procesul de recrutare, profilul
corect, standardele și principiile de angajare, optimizează
viteza procesului și se asigură că experiența candidaților este
excepțională pe tot parcursul acestuia.
managerul angajator își îndeplinește cu success rolul, dacă
Definește clar nevoia de recrutare
Participă la realizarea corectă a profilului
Este realist și flexibil în abordarea forței de muncă
Colaborează eficient cu recrutorul
Poate evalua candidații obiectiv și corect
Poate prezenta candidaților noul job ca pe o
oportunitate
Identifică potențialul pe care candidații îl dețin
Poate lua decizii

UN MANAGER ANGAJATOR
EFICIENT POATE CREȘTE RATA DE
SUCCES A PROCESULUI DE
RECRUTARE DE PÂNĂ LA

4,5 ORI

78,4%
dintre angajați spun că
sentimentul de apartenență la
companie este foarte
important pentru ei

Consultanță în
integrare
într-un proces de integrare, sunt vizate toate nevoile angajatului,
de la cele care țin de gestionarea noilor informații pe care
trebuie să le asimileze, până la training și relaționarea cu
membrii echipei
Beneficiile programelor de integrare propuse de noi sunt:
Scăderea costului cu recrutarea:
Creșterea retenției
Scăderea costului de administare a procesului de
integrare al angajaților
Facilitarea accesului la informațiile relevante, în condițiile
în care angajații sunt copleșiți de volume uriașe de
informații la intrarea într-o nouă companie
Atingerea mai rapidă a unui nivel înalt de performanță
Un grad mai înalt de responsabilitate al angajaților
datorat clarității rolului și obiectivelor

Contact
OXANA RUSU

Senior Professional in Human Resources
Owner & Developer

Tel: 0040 726 151 981
E-mail: office@talentreserve.ro
www.talentreserve.ro

