
Bezpieczna i nowoczesna 
rekrutacja zdalna

Branża rekrutacyjna szybko się rozwija i niesie ze sobą wiele wyzwań. 

Szczególnie teraz, gdy sytuacja na rynku tak dynamicznie się zmienia. 

Rekrutrzy muszą szybko dostosować swoją prace do zmieniających się 

warunków i zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zdalnym rekru-

towaniem potencjalnych pracowników firmy. 

Oto kilka wyzwań, z którymi Twoi pracownicy mogą mierzyć się 
na co dzień w pracy i nasza recepta na poradzenie sobie z nimi:

Twoi pracownicy z pewnością dobrze znają sytuacje, w której próbują bezsku-
tecznie dodzwonić się do kandydata, w celu ustalenia terminu rozmowy rekruta-
cyjnej lub poinformowaniu o nowej ciekawej ofercie pasującej do jego profilu. W 
celu umówienia spotkania, korzystali z pewnością z telefonu, emaila lub innych 
ogólno dostępnych komunikatorów. Bardzo często zdarza się tak, że kandydat 
jest zajęty i w tej chwili nie może rozmawiać.  Organizacja rozmów rekrutacyjnych 
za pośrednictwem popularnych platform takich jak np. Zoom również nie należy 
do najłatwiejszych.

Nowoczesna, zdalna rekrutacja

SafeComm to komunikator, który umożliwia kontaktowanie się z kandydatami, za 
pomocą czatu, rozmowy głosowej czy wideo. Rekrutrzy mogą podsyłać oferty pra-
cy kandydatom, których mają pod swoją opieką, doradzać im i wysyłać instrukcje 
za pośrednictwem jednego, bezpiecznego komunikatora. SafeComm umożliwia 
Twoim pracownikom wysyłanie kandydatom linku do kalendarza, w którym sami 
mogą wybrać dogodny dla siebie termin na zdalną rozmowę rekrutacyjną! Kandy-
daci korzystając z aplikacji mogą również sami zainicjować rozmowę z rekrutrem i 
umówić spotkanie. Rozmowa rekrutacyjna odbywa się za pośrednictwem aplikacji, 
bez konieczności instalowania dodatkowych komunikatorów. SafeComm umożli-
wia nagranie każdej rozmowy rekrutacyjnej, dzięki czemu możesz wysłać nagranie 
z przebiegu rozmowy osobie zlecającej rekrutację!
Komunikator pozwoli Twoim rekruterkom na całkowicie zdalną kompleksową 
obsługę kandydat, co zaoszczędzi ich czas i pozwoli efektowniej planować dzień 
pracy, ale przede wszystkim zwiększy poziom zadowolenia kandydatów aplikują-
cych na dane stanowisko.

Komponenty 

• aplikacja mobilna

• wersja desktop dla pracowników

• współdzielenie ekranu

• platforma przechowywania danych

• panel analityczny

• integracje z kalendarzem, CRM, 

systemami raportowania

SafeComm zdalna rekrutacjabezpieczny komunikator dla biznesu
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Skontaktuj się z nami, aby 
otrzymać więcej informacji

Budowanie relacji ze zleceniodawcami

Praca rekrutera to nie tylko szukanie odpowiednich osób na odpowiednie 
miejsce, ale również dbanie o relacje ze zleceniodawcami. Zadowolony 
klient z pewnością skorzysta z usług firmy w przyszłość!

SafeComm to nowoczesny i bezpieczny komunikator, który pozwoli Two-
im klientom na zgłaszanie zapotrzebowania na nowe stanowiska w dow-
olnym momencie za pośrednictwem czatu, rozmowy głosowej lub video. 
Zleceniodawcy mogą napisać wymagania korzystając z wiadomości tek-
stowej lub szybko umówić termin na rozmowę z rekruterem!

Bezpieczeństwo danych  i analityka

Jako pracodawca, chcesz wiedzieć czy klienci Twojej firmy są zadowoleni 
z obsługi przez poszczególnych rekruterów. Chcesz sprawdzić, który z pra-
cowników, ma największą skuteczność. Chcesz mieć też pewność, że dane 
Twoich klientów nie  zostaną udostępnione firmom czy osobom postronnym. 

W aplikacji SafeComm masz dostęp do statystyk aktywności, chatów oraz 
historii komunikacji. Platforma umożliwia także nagrywanie i przechowywanie 
nagranych rozmów na przykład w celu poprawy jakości obsługi klientów. Ze-
brane dane mogą być analizowane za pomocą usług sztucznej inteligencji - na 
przykład w celu transkrypcji rozmów na tekst. Pamiętaj, że dostęp do danych 
ma twoja firma, a chaty nie zostają na prywatnych telefonach twoich pracown-
ików, co dzieje się, gdy do komunikacji używają takich narzędzi jak Messenger, 
czy WhatsApp.

Wartość dla twojej 
firmy

• Nowoczesna i responsywna komu-

nikacja z kandydatem

• Bezpieczeństwo danych i komu-

nikacji

• Prestiż - twoja własna aplikacja 

mobilna na IOS i Android

• Zaawansowana analityka

• Integracja z systemami w firmie
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