PRITRAUKITE JAUNUS TALENTUS SU
TARPTAUTINIU IŠSILAVINIMU Į SAVO KOMANDĄ!

NAUJO SEZONO STARTAS

balandžio 2 d.

KĄ SIŪLOME JŪSŲ ĮMONEI?

Pradedančiųjų profesionalų, įgijusių tarptautinės
studijų ar darbo patirties, aktyvi paieška.

Glaudūs ryšiai su užsienio universitetų karjeros
centrais, bendruomenėmis ir studentų
asociacijomis.

Patrauklaus ir socialiai atsakingo verslo įvaizdžio
formavimas per projekto komunikaciją Lietuvos
žiniasklaidoje bei jaunųjų profesionalų,
gyvenančių užsienyje, tarpe.
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DALYVAVIMO PROGRAMOJE KAINA

300 EUR/sezoną

PROGRAMOS DALYVIO MOKESTIS*

300 EUR

SĖKMĖS MOKESTIS**
* Į dalyvio mokestį įtraukiami 3 darbo pozicijų skelbimai.
Kiekvieno papildomo skelbimo kaina - 50 EUR.
** Sėkmės mokestis mokamas programos sezone
įdarbinus bent 1 kandidatą.
8-tasis sezonas truks balandžio - birželio mėn.

PROGRAMOS MOKESČIO
PAVYZDYS
ĮMONĖ X mūsų programoje paskelbė 4 skelbimus
ir iš gautų kandidatų įdarbino 2.
Koks galutinis mokestis bus taikomas?

300 EUR dalyvio mokestis +
50 EUR mokestis už ketvirtą skelbimą +
300 EUR sėkmės mokestis = 650 EUR
Neradusi nei vieno tinkamo darbuotojo,
ši įmonė sumokėtų 350 EUR.

Į programos mokestį įtraukiame:
1. KOMUNIKACIJA SOC. ERDVĖJE
Komunikacija apie Jūsų įmonę bei pozicijas
tikslinėse grupėse socialinėje erdvėje.

2. JŪSŲ DARBUOTOJŲ PRISTATYMAS
Papasakosime kandidatams, kokie šaunūs
būsimi kolegos jų laukia!

3. JŪSŲ ĮMONĖS VIEŠINIMAS
Viešindami programą Lietuvos žiniasklaidoje,
minėsime Jūsų įmonę kaip pritraukiančią išvykusius
talentus.

5. KANDIDATŲ PAIEŠKA
Bendradarbiaudami su užsienio universitetais ir
studentų asociacijomis, pritrauksime Jūsų tikslinę
auditoriją.
Apie Jūsų laisvas pozicijas pranešime beveik 2000
užsienyje studijuojančių jaunųjų talentų, išreiškusių
susidomėjimą dirbti Lietuvoje, duomenų bazei.

6. BENDRAVIMAS SU KANDIDATAIS
Programos metu teiksime papildomą informaciją
susidomėjusiems.

7. MATOMUMAS IR PO ATRANKŲ
Skleisime žinią apie Jūsų įmonę ir atrankoms
pasibaigus:
1. Pristatysime dalyvių sėkmės istorijas
žiniasklaidoje, soc. erdvėje ir mūsų svetainėje.
2. Jūsų įmonės logotipas ir toliau bus matomas
mūsų svetainėje.

8. GRĮŽUSIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Įtrauksime grįžusį dalyvį į bendruomenę ir kviesime
Jūsų atstovus dalyvauti vasaros susitikimuose.

Įmones kviečiame registruotis
nuo kovo 12 d.

KAIP VISKAS VYKSTA?
Registracija.
Užregistruokite įmonę dalyvavimui programoje
mūsų svetainėje: www.glltalentai.lt/imonei

Pasiruošimas startui.
Programos komanda susisieks su Jumis ir,
patvirtinus įmonės dalyvavimą, nukreips į
skelbimų parengimo platformą.

Skelbimų viešinimas.
Jūsų skelbimai galios tiek, kiek Jums reikia:
nuo kelių savaičių iki poros mėnesių.
Skelbimus paskelbsime nuo balandžio 2 d.

Aktyvi komunikacija.
Su Jumis suderinę komunikacinę medžiagą,
skleisime žinią apie Jūsų įmonę bei pozicijas.

Paraiškų perdavimas.
Pasirinktam skelbimo galiojimo terminui
pasibaigus, atsiųsime Jums gautas paraiškas.

Grįžtamasis ryšys kandidatams.
Jums įvykdžius atrankas, susisieksime su
neatrinktais kandidatais ir pasiūlysime jiems
kitas galimybes.
Pasitinkame talentus.
Laukite sugrįžtančių talentų, o mes atvyksime
jų pakalbinti ir nufotografuoti naujoje darbo
vietoje bei dalinsimės jų sėkmės istorijomis!

IŠKILO KLAUSIMŲ?
Susisiekime!

julijak@lithuanianleaders.org

+370 6 295 2664
www.glltalentai.lt/imonei

