ONLINE İŞE ALIM
&
ADAY VERİTABANI
TANITIM DOKÜMANI

EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ
Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının
hızlanması ve verimin artması ancak sağlıklı bir yönetim sistemi ve donanımlı personel kadrosu ile
mümkündür.

Kuruma personel alımına yönelik ihtiyaçlara göre tasarladığımız, esnekliği ve kullanım kolaylığıyla
tercih edilen Online İşe Alım ve Aday Veritabanı Sistemi, bilgiye doğrudan ulaşarak kontrolü
sağlamayı hedeflemiştir.

Programın temel amacı, başvuru bilgilerinden işe alım aşamasına kadar otomasyonu tüm sürece
yayarak İnsan Kaynakları departmanı çalışanlarının zaman problemini çözmek, yöneticilerin işe
alım sürecinde karar almalarını kolaylaştırmak ve en önemlisi doğru işe doğru personeli almaktır.

Online İşe Alım ve Aday Veritabanı Sistemi ile çalışanların kendilerine uygun pozisyonlarda
çalışmaları sağlanarak hem verimliliklerinin artması, hem de firmanın başarı grafiğinin yükselmesi
hedeflenmektedir.

ExecuSelect’in kısaca Genel Özelliklerini ve Görsellerini aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.
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Neden ExecuSelect?


ExecuSelect, Cloud bir uygulamadır. Bu sayede satın alma, başlangıç, altyapı, geliştirme,
server, bakım, teknik destek vb. çok ciddi maliyetlere katlanmanıza gerek olmadan sistem
kullanımıza sunulmaktadır.



ExecuSelect, son teknoloji altyapısı, modern görselleri ve sadeliği ile kullanım kolaylığı
sağlamaktadır.



ExecuSelect, birbirinden farklı formatlardaki

özgeçmişlerinizi, standart bir formata

dönüştürerek, online olarak tamamen Kağıtsız bir ortamda görüntülemenizi, filtrelemeler
yapmanızı ve saklamanızı sağlar.


ExecuSelect, Inclusion(CV Aktarım) modülü ile farklı kaynaklardan ulaşmış olduğunuz
binlerce CV’yi saniyeler içerisinde kolaylıkla sistemi içerisine aktarır ve kullanımıza sunar.



ExecuSelect ile Şirket içi çalışan personel özgeçmişlerinizi de takip edebilir, açık pozisyonlara
öncelikli yerleştirilmelerini sağlayabilirsiniz.



ExecuSelect, içerisinde barındırdığı güçlü Arama Motoru ile ulaşmak istediğiniz aday’a en
hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.



ExecuSelect ile veritabanınızdaki adaylara filtrelemeler yapabilir, filtrelediğiniz adayları Kısa
Liste / Uzun Liste şeklinde pozisyon listelerinize atayabilirsiniz.



ExecuSelect, Kurumsal web siteniz ile Entegre çalışır. Bu sayede kendi portalınız üzerinden
alacak olduğunuz başvurularınız otomatik olarak sisteme aktarılır. Aktarılan başvuruların
pozisyon, tarih vb. özellikleri de sistem üzerinde detaylı şekilde belirtilir.



ExecuSelect Online Test modülü ile başvuru yapan/yapacak adaylara veya şirket içi
personelinize Psikolojik, Yabancı Dil, Eğitim, Yetkinlik vb. testleri yapmanıza olanak sağlar. Bu
sayede çok sayıda başvuru arasından zaman kaybetmeden kısa listeler oluşturabilir veya
şirket içi personel yetkinliklerini kontrol edebilirsiniz.



ExecuSelect Outlook entegrasyonu özelliği ile adaylara toplu/tekil elektronik posta
gönderimleri yapabilir ve sistem üzerinden takibini yapabilirsiniz.



ExecuSelect, E-Takvim özelliği ile tüm görüşmelerinizi sistem üzerinden takip edebilmenizi
sağlar. Kullanıcıların yalnızca kendi görevlerini ve ortak havuzu takip edebileceği şekilde
tasarlanmıştır.



ExecuSelect, şirketinize başvuru talebinde bulunan adayların hangi kanal aracılığıyla
(kariyer.net, linkedin vb.) başvuru yaptıklarını takip edebilmenizi de sağlar.



ExecuSelect, Çok Uluslu firmaların kullanımına imkan tanımakta ve sınırsız dil seçeneği ile
sunulmaktadır.
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LOGIN EKRANI

ANA SAYFA (DASHBOARD) EKRANI
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ARAMA MOTORU EKRANI

ADAY BİLGİ EKRANI

Saygılarımızla,
PM Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Nişantaşı , Valikonağı Caddesi No: 165/1, Şişli / İSTANBUL
Tel: (90) 212 219 66 15 - Fax: (90) 212 219 68 15

Sayfa 5

