De la: Ana-Maria Balcan – Fondator Balcan HR Consulting

• De ce Balcan HR Consulting?
• Cine suntem noi?
• Ce servicii îți oferim?

• Ce beneficii vei obține?
• Care este abordarea noastră?
• Hai să ne cunoaștem!
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Câteva date statistice
• 80% din fluctuația de personal se datorează unui
proces de recrutare deficitar*
• 60% dintre candidați au o experiență negativă în
cadrul procesului de recrutare
• 72% dintre candidații cu experiență negativă, vor
împărtăși în online experiența lor
• 95% dintre candidați iau în considerare reputația
companiei înainte de a aplica la job

*Surse: Harvard Business Review, Recruitee
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Câteva date statistice
• Pierderea unui angajat poate costa în jur de 16%
din salariul angajatului pe oră pe toată durata
înlocuirii lui și poate ajunge la 213% din salariu, în
cazul angajaților cheie*
• Peste 65% dintre angajați vor să își schimbe
angajatorul actual
• Circa 90% dintre angajați nu se implică și nu sunt
loiali angajatorului actual
• 50% din concediile medicale au în spate
diagnostice reale de burnout, iar productivitatea
unui angajat cu sindrom burnout scade cu peste
80%
*Surse: The Center for American Progress, Result Development

Ce ne caracterizează
Avem experiența și instrumentele
necesare.

Într-o piață în care accentul este pus pe
cantitate, Balcan HR Consulting se
concentrează pe calitate.

Credem în principiul consultației și în
colaborare, în relații inter-umane
bazate pe încredere.
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Încredere, Transparență, Corectitudine

Ei bine, după cum ai bănuit, suntem o companie de
consultanță de resurse umane, care a luat naștere din dorința
de a contribui la îmbunătățirea mediului organizațional al
companiilor din România, creșterea productivității muncii și
implicit a profitului. Dorim ca împreună să creăm sau să
dezvoltăm un mediu de lucru sănătos care să favorizeze și să
susțină un brand puternic.
Motivația? Întelegem cât de importantă este pentru
compania ta rata de retenție, starea de bine a angajaților,
precum și imaginea companiei în piață.
Cum te ajutăm? Venim în sprijinul organizației tale cu un
pachet de servicii integrate bine gândite și analizate.
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Recrutare, selecție
și retenție

Diagnoză
organizațională sau
parțială

Programe de
Coaching sau
Training

Outplacement
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• Degrevarea departamentului de resurse umane de
activități ce implică un volum mare de muncă și de timp
pentru a favoriza implicarea acestuia în decizii strategice
privind organizația
• Transmiterea în piață a unei imagini clare si avantajoase a
companiei și, automat, a produselor/ serviciilor oferite
• Furnizarea de informații strategice din piață
• Reducerea costurilor de recrutare și de formare
• Reducerea costurilor cauzate de fluctuație
• Creșterea productivității muncii
• Crearea unui mediu care să susțină un brand puternic
• Creșterea moralului și loialității angajaților

• Eficientizarea comunicării interne și externe
• Obținerea unor informații interne cheie pentru
fundamentarea unor strategii, politici organizaționale și
stabilirea unui plan de acțiune
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• Creșterea performanței echipelor
• Eficientizarea ședințelor și evitarea conflictelor între
membrii echipei
• Dezvoltarea de idei noi pentru crearea de noi strategii,
campanii, servicii și produse
• Stabilirea și concentrarea pe obiective în cadrul
echipelor
• Eficientizarea procesului de delegare și de asumare
a rolurilor
• Îmbunătățirea procesului de utilizare a resurselor
în cadrul organizației

• Creșterea încrederii angajaților față de companie
• Înțelegerea și adaptarea membrilor echipei la
nevoile fiecărui client în parte
• Îmbunătățirea experienței clienților

• Îmbunătățirea modului de lucru prin conștientizarea
greșelilor și dezvoltarea de noi abilități care să
conducă la eliminarea acestor greșeli

• Protejarea brand-ului de angajator
• Sporirea credibilității companiei în piață
• Menținerea încrederii în organizație în rândul
angajaților care nu au fost disponibilizați
• Reducerea riscului de demisie în rândul
angajaților rămași în organizație
• Reducerea riscului de litigii

• Reducerea costurilor de recrutare în cazul în
care situația financiară a companiei se
redresează și optează să re-angajeze foștii
salariați
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Ne
cunoaștem

Schițarea și
lansarea
anunțului de
recrutare

Selecția CVurilor și
evaluarea
candidaților

Ofertarea
candidatului
final

Feedback

Pentru fiecare pas, vom utiliza instrumentele Balcan HR Consulting pe care te invităm
să le descoperi într-o discuție față-în-față.
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• Ne cunoaștem
• Efectuăm o analiză a datelor (politici,
proceduri, planuri strategice și de
dezvoltare, date de HR: turnover, zile
de concediu medical, costuri recrutare,
costuri integrare; KPIs de business etc.)
• Dialogăm cu angajații cu ajutorul
instrumentelor de diagnoză Balcan
HR Consulting
• Îți propunem un plan de acțiune
• Follow-up – urmărim implementarea și
efectele planului de acțiune

Ne cunoaștem

Îți propunem un
program adecvat
nevoilor tale

Livrăm efectiv
sesiunile de
Coaching sau
Training

Follow-up –
urmărim
rezultatele
implementării și
colectăm
feedback

Experții noștri au gândit programele de Coaching și Training astfel încât
să fie cât mai interactive și aplicate.
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• Ne cunoaștem – aflăm contextul și nevoia ta de
business
• Pornim o serie de sesiuni de consiliere profesională și
de îndrumare cu angajații ce urmează a fi disponibilizați
• Le schițăm un CV și un profil profesional cât mai
atractiv
• Căutăm activ locuri de muncă pentru fiecare angajat și
îi trimitem periodic o selecție de job-uri cât mai
potrivite pentru profilul lui
• Simulăm interviuri cu fiecare angajat și îi oferim
feedback post-simulare astfel încât să reducem cât
mai mult timpul de angajare
• Le oferim Tips & Tricks din piață astfel încât să se
poziționeze cât mai bine la interviuri
• Facem follow-up cu fiecare angajat astfel încât să ne
asigurăm că a fost plasat în locul potrivit
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ana@balcanhrconsulting.com

0744.926.717

www.balcanhrconsulting.com
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