COMO RECRUTAR
REMOTAMENTE!
Olá! Apresento 5 conselhos
para encontrar, entrevistar e incorporar a pessoa
certa para a sua equipa. Contratar remotamente
pode ser difícil para a empresa e para o
colaborador, mas será bem-sucedido com estes
conselhos.

Álvaro Fernández,
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A SUA EVP É IMPORTANTE:
4 FORMAS DE PROMOVER A SUA MARCA
• Defina a sua missão, propósito e valores com clareza
• Partilhe o percurso e os objetivos da empresa
• Invista em contacto externos
• Promova uma proposta de valor clara

95.4%

das pessoas recorrem ao LinkedIn
para encontrar emprego

CONSEGUE IDENTIFICAR UM
BOM CV REMOTAMENTE?
Deve:
• Indicar conquistas importantes
• Exemplos de experiências anteriores
• Destacar competências únicas
• Indicar de que forma o candidato
teve impacto na mudança

32.1%

por vezes, adaptam o seu CV
de acordo com as funções

76.6%

candidatam-se a funções
que geralmente estão de
acordo com o seu perfil

56.3%

adaptam o seu CV para aumentar
as hipóteses de resposta por parte
do empregador

ESTÁ A UTILIZAR A TECNOLOGIA
VÍDEO DEVIDAMENTE?
Pode parecer simples entrevistar através de
vídeo, visto que o utiliza diariamente para
trabalhar. No entanto, é fácil cometer erros
simples. Qual das imagens representa o seu
estilo de entrevistas?

CONSEGUE O TALENTO CERTO À
DISTÂNCIA?
Conselho: use um

gráfico para que possa
avaliar devidamente
todos os benefícios da
sua oferta. Desta forma,
pode demonstrar como
o investimento total é
superior ao salário.
Salário base
Subsídio de carro
Potencial Bonus
Despesas

O SEU NOVO COLABORADOR ESTÁ
PRONTO PARA UMA INCORPORAÇÃO
REMOTA?
• Prepare um plano de
pré-incorporação
• Prepare o equipamento
necessário

• Faça com que o
colaborador se
sinta bem-vindo
• Esteja sempre disponível
para dar feedback

This simple 4 step process will
have your newest team members
off to the best start possible!

Se pretende obter mais informações, faça o download do
nosso eBook sobre o recrutamento remoto ou contacte
um dos nossos consultores especializados.

