REKRUTTERING
• Hvordan sikrer vi professionel håndtering af ansøgere?      
• Hvordan bevarer vi overblikket over rekrutteringsforløbet?
• Hvordan frigør vi tid fra den administrative del af
rekrutteringen?
• Hvordan skaber vi os et godt image hos samtlige
af vores ansøgere?

BESKRIVELSE

Xafir Rekruttering er et værktøj, der helt enkelt understøtter den administrative rekrutteringsproces fra
ansøger indsender ansøgning via hjemmeside til en
ønsket kandidat ansættes.
FUNKTIONALITET

Med Xafir Rekruttering kan man blandt andet:
• Registrere ansøgninger, CV, anbefalinger via egen hjemmeside
• Håndtere interne ansøgeres persondata, samt vedhæfte
ansøgning, CV, anbefalinger
• Styre hele rekrutteringsprocessen og til enhver tid have
det aktuelle billede af:
indkaldte til samtale, afslag, sendte svar, ansættelser
• Effektivt håndtere mange ansøgninger, så der spares tid
administrativt
• Sende afslag til flere ansøgere i én arbejdsgang
• Automatisk overføre data til Xafir Stamdata
• Arkivere ansøgere i jobbank
RESULTATER

Xafir Rekruttering kan på professionel vis håndtere
mange ansøgere. Dette vil kunne bibringe en god
oplevelse af firmaet – også hos de mange, der ikke er
blandt de heldige at gå videre i ansøgerfeltet.
Med et stort antal ansøgere er der meget tid internt at
spare på automatisering og effektivisering af rekrutteringsprocessen. Dette kan opnås ved at benytte Xafir

H VA D E R X A F I R ?

Xafir Performance Systems er internetbaserede HR-systemer, der integrerer kompetenceudvikling, personlige mål/resultater og belønning, med henblik på at skabe sammenhæng
mellem den overordnede strategi og den daglige adfærd hos de ansatte.

Rekruttering, der desuden skaber et godt overblik, idet
alle ansøgerdata er søgbare og samlet ét sted.
Med Xafir Rekruttering opnås:
DD En bedre udnyttelse af medarbejdernes tidsforbrug
DD Et godt overblik over rekrutteringsforløb
DD En professionel håndtering af ansøgere
DD Et bidrag til god ”employee branding”
DD Søge- og statistikmuligheder
DD At alle data samles ét sted

Xafir Rekruttering kan anvendes som et selvstændigt
værktøj, men kan også efter behov suppleres med
andre Xafir produkter.

FÅ MERE INFORMATION

Kontakt Xafir A/S for at få en udførlig præsentation af
Xafirs løsninger og disses anvendelsesområder.
Telefon: 86 98 57 22
E-mail: info@xafir.dk
www.xafir.dk

