ONLINE RECRUITMENT SERVICE

ONLINE
RECRUITMENT SERVICE
Kebutuhan perusahaan akan sumber daya yang
potensial akan selalu ada dan seringkali menuntut
HR untuk segera mendapatkannya dalam waktu yang
relatif singkat. EXPERD menyadari adanya kebutuhan
ini dan memberikan terobosan baru pada HR dengan
menyediakan online recruitment service. Dengan
berbagai variasi paket yang EXPERD berikan sesuai dengan
kebutuhan, perusahaan akan terbantu dalam proses
mencari dan menarik kandidat potensial melalui beberapa
metode yang disesuaikan dengan target kandidat yang
ingin dijaring. Perusahaan juga akan mengefisiensikan
waktu dan biaya didalam proses rekrutmen tersebut.

EXCLUSIVE SITE
EXPERD akan membangun site exclusive yang dikhususkan
untuk Klien dan dapat diakses langsung oleh pelamar.
EXPERD juga akan memberikan pelayanan unggul bagi
klien berupa:
• Tampilan image serta informasi yang sesuai kebutuhan.
• Logo Perusahaan Klien yang dipasang pada halaman
depan http:// jobs. experd.com
• Email khusus bagi Klien yang berfungsi sebagai
customer service para pelamar.
• Fasilitas “Jobs Announcement” yang dapat digunakan
sebagai media mengundang pelamar agar hadir dalam
proses seleksi selanjutnya.

dari 4 juta pengunjung dalam waktu 4 bulan, yang
tentunya akan memperbesar peluang jumlah
pelamar lowongan. EXPERD juga akan memberikan
pelayanan unggul bagi klien berupa:
• System otomatis “Job-Matching” untuk
menyeleksi dan mengeleminir pelamar
• Penyimpanan data pelamar yang sangat
comprehensive
• Account khusus bagi Klien untuk masuk dan
mereview secara ‘live’ pelamar yang masuk untuk
posisi-posisi yang ditayangkan oleh Klien.
• Adanya fasilitas pada aplikasi untuk me-manage
kandidat, sehingga proses pencatatan data yang
lulus atau pun tidak, terpilah dengan baik
• Fasilitas mengirimkan email secara otomatis,
untuk menginformasikan status lamaran
kepada pelamar.
• Adanya fasilitas untuk pengecekan data, agar
tidak memungkinkan bagi kandidat melamar
berulang-ulang pada satu posisi yang sama.
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JOB VACANCY ANNOUNCEMENT
EXPERD akan membantu Klien dengan
menampilkan lowongan kerja yang dibutuhkan melalui
situs yang memiliki hits lebih
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