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Recruitment

ჩვენ შესახებ / მისია და ხედვა
ღირებულებები
კადრების შერჩევა: რეკრუტმენტი / ჰედჰანთინგი
საერთაშორისო კადრების შერჩევა: რეკრუტმენტი / ჰედჰანთინგი
ეიჩარ ასისტანსი
სახელფასო რაოდენობრივი კვლევა
პროდუქტების ჩამონათვალი და ფასები
საკონტაქტო ინფორმაცია

დასაქმების სააგენტო ეიჩარი

HH.ge

ვინ ვართ ჩვენ:
ჩვენ ვართ საქართველოში წამყვანი, განსხვაებული და კლიენტზე ორიენტირებული დასაქმების სააგენტო,
რომელსაც გააჩნია ათ წელიწადზე მეტი გამოცდილება საქართველოს ბაზარზე, და ათასობით წარატებით
დასრულებული დასაქმების პროექტი.

ჩვენ კანდიდატებს და კლიენტებს ვთავაზობთ ფართო სპექტრს შერჩევის მომსახურებაში
თითქმის ყველა კომერციული სექტორში.

მისია და ხედვა:
მისია – ჩვენი მისიაა ვიყოთ უპირატესი და სანდო დამსაქმებელი პარტნიორი ორივესთვის,
კლიენტისთვისაც და კანდიდატისთვისაც. ამის მისაღწევად, ჩვენ ერთგული ვართ გაგიწიოთ
საუკეთესო სერვისი, ვუზრუნველყოთ ხარისხიანი კადრებით მომსახურება და შემოგთავაზოთ
კონკურენტუნარიანი ფასები. ჩვევ ვაგრძელებთ კლიენტთან მუშაობას, რომ დავრწმუნდეთ რომ
მათი მოთხოვნები არის შესრულებული სრული კმაყოფილებით.

ხედვა – ჩვენი ხედვა არის, მომსახურების ხარისხის საფუძველზე გავხდეთ ნებისმიერი
დამქირავებლის პრიორიტეტული დასაქმების სააგენტო. ჩვენ ასევე გვსურს ვიყოთ
კანდიდატებისთვის საუკეთესო პლატფორმა, რათა მათ აღმოაჩინონ და მოიძიონ მათთვის
იდეალურად მისადაგებული დამქირავებელი ორგანიზაციები.

HH.ge

ღირებულებები:
ნდობა - ჩვენ ვართ დასაქმებაზე და ადამიანური რესურსების სერვისზე ორიენტირებული მაღალი
კვალიფიკაციის მქონე სააგენტო - საიმედო პარტნიორი ჩვენი კლიენტებისთვის.
პატივისცემა - ჩვენ ნებისმიერ ურთიერთობაში ყველას ვეპყრობით პატივიცემით.
გამჭვირვალეობა - ჩვენ ვმუშაობთ გახსნილად და ხელს ვუწყობთ, როგორც ჩვენს მიმართ ისე საკონტრაქტო
პარტნირებისადმი ლოიალურობისა და ნდობის ჩამოყალიბებას, ჩვენ შეგვიძლია გადავჭრათ ნებისმიერი
პრობლემა პროფესიონალურად.
პატიოსნება - ჩვენ ვპირდებით მხოლოდ იმას, რაც შეგვიძლია შევასრულოთ და ჩვენ ვასრულებთ ნებისმიერ
დანაპირებს. ჩვენი საქმიანობა დგას პატიოსნების და სამართლიანობის ფუნდამენტზე.
პროფესიონალიზმი - ჩვენ ვართ გამოცდილი პროფესიონალები, რომლებიც მუდმივად ვმუშაობთ საკუთარი
ცოდნის გაღრმავებაზე და მზად ვართ მივიღოთ ნებისმიერი გამოწვევა.

გუნდურობა – ჩვენ ვუზრუნველყოფთ რომ დირექტორები, მენჯერები და თანამშრომლები, ყველა ერთად იყოს
მთლიანი გუნდის წევრი, რომელთა საერთო სწრაფვა არის სააგენტოს მიზნების მიღწევა.
მართვა – ჩვენ ვიკისრებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ჩვენს ქმედებაზე და ხარვეზზე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ
უკუკავშირს და ვიღებთ როგორც პოზიტიურს ისე გასაუმჯობესებელ ნაწილს.
ვალდებულება - ჩვენ, ჩვენი კლიენტებისთვის გადაწყვეტილებების მიწოდების ერთგულები ვართ. ჩვენ
ვარსებობთ რომ მივიღოთ და გადავწყვიტოთ ის გამოწვევები, რომლებსაც ჩვენი კლიენტები შეხვდებიან.

HH.ge

კადრების მოძიება:
რეკრუტმენტი / ჰედჰანთინგი


ვაკანსიის განსაზღვრა და კლიენტის საჭიროებების შეფასება



პოზიციის დეტალური აღწერილობის მომზადება



შერჩევის გეგმის მომზადება, კანდიდატების მოძიება და ინფორმაციის
გავრცელება



კანდიდატების განხილვა, ანალიზი და შორთლისთინგი



ინტერვიუების ჩატარება / კანდიდატების ტესტირება



რეკომენდაციების შემოწმება



თავსებადობის რეპორტის მომზადება



კანდიდატის შერჩევა



შერჩეულ კანდიდატებთან საბოლოო ინტერვიუს ორგანიზება



უკუკავშირი და შედეგების განხილვა

ვადა: 5-7
სამუშაო დღე

HH.ge

საერთაშორისო კადრების შერჩევა:
რეკრუტმენტი / ჰედჰანთინგი


ვაკანსიის განსაზღვრა და კლიენტის საჭიროებების შეფასება



მოსაძიებელი კანდიდატების ქვეყნების ან/და რეგიონების განსაზღვრა



სფეროს/ინდუსტრიის ანალიზი და პოტენციალის განსაზღვრა



პოზიციის დეტალური აღწერილობის მომზადება



შერჩევის გეგმის მომზადება



კანდიდატების მოძიება და ინფორმაციის გავრცელება



კანდიდატების განხილვა, შეფასება, ანალიზი და შორთლისთინგი



ინტერვიუების ჩატარება / კანდიდატების ტესტირება



რეკომენდაციების შემოწმება



თავსებადობის რეპორტის მომზადება



კანდიდატების შერჩევა



შერჩეულ კანდიდატებთან საბოლოო ინტერვიუს ორგანიზება



უკუკავშირი და შედეგების განხილვა

ვადა: 10-15
სამუშაო დღე

HH.ge

ეიჩარ ასისტანსი


ვაკანსიის განსაზღვრა და კლიენტის საჭიროებების შეფასება



პოზიციის დეტალური აღწერილობის მომზადება და ვაკანსიის ტექსტის შედგენა



ვაკანსიის გამოქვეყნების, სხვადასხვა არხებით გავრცელების და სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვა



ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და შედეგების მონიტორინგი



მონაცემთა ბაზაში რეზიუმეების ძებნა



მონაცემთა ბაზიდან მოძიებული რეზიუმეების ანალიზი, შორთლისთინგი



ეიჩარ ასისტანს რეპორტის მომზადება და კლიენტისთვის მიწოდება



ინტერვიუების დაგეგმვა / უზრუნველყოფა



ინტერვიუების პროცესის ადმინისტრირება (მომსახურება მოიცავს გასაუბრების ოთახის
გამოყოფას სააგენტოს ოფისში)



ინტერვიუების ანალიზსა და შეფასებაში კონსულტაცია



კანდიდატის შერჩევის პროცესში კონსულტაცია



უკუკავშირი და შედეგების განხილვა

ვადა: 5-10
სამუშაო დღე

* სააგენტო აღნიშნული პროდუქტის შემთხვევაში მოქმედებს კლიენტის ადამიანური რესურსების განყოფილების

სახელით ან ეხმარება კლიენტის აღნიშნულ ფუნქციას, მათ შორის დასაქმების სააგენტო ეიჩარის ოფისში
ინტერვიუების და შერჩევის ჩატარების ადმინისტრირებაში

HH.ge

სახელფასო რაოდენობრივი კვლევა
სახელფასო
რაოდენობრივი
კვლევა
მოიცავს
ინფორმაციას
თანამშრომელებისა და მათი ანაზღაურების შესახებ სხვადასხვა
სფეროებში, რეგიონებში და სამუშაო ადგილებში
აღნიშნული კვლევები იძლევა შესაძლებლობას, იმისთვის რომ
კომპანიები
ინფორმირებული
იყვნენ
ბაზარზე
არსებული
ანაზღაურების შესახებ, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას.

სახელფასო კვლევის ძირითადი წყარო არის:


ინფორმაცია, რომელიც მიღებული და გაანალიზირებულია ვებ-გვერდიდან: www.HR.ge და
შესაძლოა გამოყენებული იყოს სხვა პარტნიორი ვებ-გვერდების ინფორმაცია



დასაქმების სააგენტო ეიჩარის შიდა ბაზა



ინფორმაცია, რომელიც მოძიებული და მიღებულია სამიზნე ჯგუფიდან

HH.ge

პროდუქტების ჩამონათვალი და ფასები:
საერთაშორისო კადრების შერჩევა: პოზიციები/ჰედჰანთინგი
საბოლოო ღირებულება: კანდიდატის 1 თვის დარიცხული, ჯამური
პროექტის დაწყების ღირებულება
ანაზღაურების:
უგარანტიო 3 თვიანი გარანტია 6 თვიანი გარანტია 12 თვიანი გარანტია
1500 ₾
100%
130%
140%
150%
კადრების შერჩევა: რეკრუტმენტი/ჰედჰანთინგი
საბოლოო ღირებულება: კანდიდატის 1 თვის დარიცხული, ჯამური
პროექტის დაწყების ღირებულება
ანაზღაურების:
უგარანტიო 3 თვიანი გარანტია 6 თვიანი გარანტია 12 თვიანი გარანტია
450 ₾
100%
130%
140%
150%

პროდუქტის დასახელება

ეიჩარ ასისტანსი
სახელფასო რაოდენობრივი კვლევა

მომსახურების ღირებულება
1250 ₾
შეთანხმებით(ინდივიდუალურად)

* თანხების გადახდა უნდა მოხდეს ლარში და მოცემულია დღგ-ს (+18%) გარეშე
HH.ge

სარეკომენდაციო წერილები:
შპს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“ რეკომენდაციას უწევს დასაქმების სააგენტო ეიჩარს და აღნიშნავს, რომ ჩვენ
უაღრესად კმაყოფილები ვართ მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხით, სააგენტოს თანამშრომელთა
პროფესიონალიზმითა და საქმისადმი პატიოსანი დამოკიდებულებით.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ამ წერილთან ერთად მე მინდა დავადასტურო, რომ სამსუნგმა დასაქმების სააგენტო ეიჩარი აირჩია, როგორც მისი
თანამშრომლების დაქირავებისა და კადრების პროფესიონალური შერჩევის სერვისის მიმწოდებელი. ჩვენი
თანამშრომლობის პერიოდში, ნათელი გახდა,რომ ჩვენ ვმუშაობთ ბაზარზე პროფესიონალებთან, ვინც გვაწვდის
შეთანხმებულ მომსახურებას შეთანხმებულ დროსა და ბიუჯეტში.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) 2015 წლის საერთო კრებისთვის ადგილობრივი
დროებითი თანამშრომელებით უზრუნველყოფისთვის, რომელიც ჩატარდა 13 – 15 მაისს თბილისში, მე მსურს
გამოვხატო ჩემი მადლიერება შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარის მიმართ შესანიშნავი სამუშაოს ჩატარებისთვის.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------აღნიშნული კომპანიის თანამშრომლები ყოველთვის პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ყოველ კონკრეტულ შეკვეთას.
კომპანია „ჯეოსელის“ მენეჯმენტი მაღალ შეფასებას აძლევს „დასაქმების სააგენტო ეიჩარის“ მიერ შესრულებულ
სამუშაოს.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მათი მუშაობა არის ყოველთვის ძალიან დამაკმაყოფილებელი და ის ყოველ ჯერზე
სრულდებოდა დროულად და პროფესიონალურად. აღნიშნულ კომპანიასთან მუშაობისას, ჩვენს გამოცდილებაზე
დაყრდნობით, შეგვიძლია მაღალი რეკომენდაცია გავუწიოთ მათ სერვისებს.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ჩვენი თანამშრომლობის პერიოდზე ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა დავრწმუნებულიყავით, რომ ჩვენ ვმუშაობთ
პროფესიონალებთან, ვინც გვიწევს მაღალი ხარისხისა დროულ მომსახურებას.
HH.ge

Recruitment

ჰედ ჰანთინგი და რეკრუტმენტი
Head Hunting & Recruitment

დაგვიკავშირდით:
მისამართი:

საქართველო, თბილისი, 0186, მიხეილ შავიშვილის ქუჩა 25

ტელეფონი:

(+995) 32 219 3333; Cell: (+995) 577 771 228 (+995) 577 288 951

იმეილი:

info@HH.ge

ვებ-მისამართი:

www.HH.ge

HH.ge

