REKRYTERING

Millnet
Rekrytering

Ta kontroll över rekryteringsprocessen
Varför krångla till det? Millnet Rekrytering hjälper er att snabbt och enkelt annonsera, ta emot
ansökningar, matcha talanger mot era lediga tjänster och bibehålla kontakten med era
kanidater. Allt i ett system!
Smidig annonsering & publicering

Behöver ni hitta kandidater ska det gå snabbt och
enkelt att få ut annonsen. Med annonsmallar kan ni ha
allt ifrån information om företaget, till återkommande
bilder och videos färdiga med ett klick. Allt ni behöver
göra är att fylla i informationen för den specifika
tjänsten så är den redo för publicering.
Vill ni att annonsen ska publiceras på er hemsida,
sociala medier, och en eller flera jobbsajter? Inga
problem oavsett hur många platser ni vill nå ut på gör
ni det enkelt från systemet med ett klick. Ni bestämmer
dessutom per annons var ni vill synas. Millnet har idag
färdiga kopplingar mot flertalet sidor och jobbar
kontinuerligt med att utöka vårt utbud för att ge er de
bästa möjligheterna att synas.

Proffsig hantering av ansökningar

Alla ansökningar hamnar i er kandidatdatabas. Här
kan ni enkelt sök upp, bedöma och kommunicera med
era kandidater. Med hjälp av våra automatiserade

utskick besvaras varje ansökan direkt. Spara även
återkommande utskick som mallar för att snabbt nå ut
till kandidaterna under processen. Våra kandidatpresentationer och den smidiga funktionen extern
bedömning, gör även att kunden enkelt kan vara
delaktig i bedömningen av toppkandidater.

Stärk ert varumärke

För er hemsida medföljer vår moderna cv-webb där
era annonser presenteras och talanger kan skapa
profiler och ansöka. Funktionen integreras lätt med er
befintliga design och gör att ni alltid är tillgängliga. Det
är även ett perfekt sätt att få spontanansökningar på
event och mässor för att sedan kunna skicka ut matchmail med lediga tjänster.

Anpassat för GDPR

Självklart är samtliga av våra system anpassade för att
kunna uppfylla kraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR. Ni kan därför vara säkra på att era
kandidaters personinformation hanteras på rätt sätt.

Maskinförare

Ledig tjänst
Millnet AB
Linköping
Lager/ logistik
Publiceringsdatum
2018-11-04

Millnet
Sista ansökan
2019-01-23

Om tjänsten

Byggprojektledare

En chans att presentera tjänsten och
vem ni önskar anställa. Här kan ni
även passa på att presentera lite om
företaget och liva upp annonsen med
bilder och eller video.

Millnet

Snabb och enkel bedömning

Stöd för matchmail

Extern bedömning

Anpassningsbar kandidatwebb för er hemsida

Hög ROI, avkastning på
investering

Stöd för spontanansökningar

Lätt att komma igång

Automatiserade utskick

GDPR-anpassat

Statistik över annonsering
och ansökningar

Bygg upp en kandidatdatabas

Kraftfullt sökverktyg

Millnet AB startade sin verksamhet år 2000 och har idag närmare 400 kunder
fördelat på över 30 000 dagliga användare. Vår affärsidé är att utveckla och
sälja produkter och lösningar som syftar till att förenkla och effektivisera
vardagliga verksamhetsprocesser åt företag och organisationer inom projektoch tidsredovisning, projektplanering, resursplanering, närvarorapportering,
bemanning & rekrytering.

Kontakta oss
Telefon: 013-470 40 00
Mail:
info@millnet.se
Hemsida: www.millnet.se

