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Trung tâm cung cấp Nhân tài theo Ngành - GICS
Cập nhật: 05-10-2010

GICS có chức năng là nhà tuyển dụng các chuyên gia, nhà quản lý, và các nhân sự kỹ thuật. Việc tuyển dụng và giữ chân
được nhân tài làm việc trong doanh nghiệp và tổ chức xã hội là một trong những kỹ năng thiết yếu của tất cả các nhà
điều hành, nó tạo nên một nền tảng vững chắc cho một tổ chức thành đạt. Trung tâm giải pháp nguồn nhân lực quốc
tế-GICS thực hiện tất cả các chức năng tuyển dụng các cá nhân cũng như đội và nhóm cho khu vực công và tư. GICS sẽ
quản trị việc kiểm tra, sơ tuyển, phỏng vấn chuyên sâu, thảo luận theo nhóm, nhân tướng học, thuyết trình và các chức
năng khác theo yêu cầu của doanh nghiệp và tổ chức. GICS cũng thực hiện dịch vụ kiểm tra tiểu sử bản thân và liên hệ
lấy tham chiếu đối với các ứng viên tiềm năng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đào tạo bất kỳ kỹ năng và kiến thức chuyên môn
nào mà các ứng viên còn yếu. GICS sẽ tổ chức các hội chợ việc làm tại các trường đại học, hội chợ việc làm trực tuyến và
các ngày hội tuyển dụng khác.
Một số hoạt động cụ thể của GICS như sau:
Cung cấp các nhà quản lý cấp cao/người quản lý trung cấp/ chuyên gia/ nhân viên tạm thời cho thị trường trong
nước và nước ngoài.
Dịch vụ kiểm tra và đánh giá ứng cử viên thực hiện bởi các chuyên gia chuyên ngành.
Dịch vụ quảng cáo tuyển dụng...
Tư vấn nghề nghiệp.
Cung cấp cơ sở dữ liệu nhà tuyển dụng (Giúp ứng viên tìm hiểu về nhà tuyển dụng).
Cung cấp cơ sở dữ liệu ứng viên (Giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên).
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