
های مختلف کارمندیابی و پخش آگهی استخدام را بیان کنیم. در مقاالت آینده به معرفی بیشتر و در این مقاله در نظر داریم روش 

های استخدام و جذب نیرو بپردازیم. روش های مختلفی برای جذب نیرو وجود دارد. از نظر منابع انسانی بهتر هر یک از این روش

 .ا چندان مهم نیست. مهم استخدام نیروهای توانمند و وفادار به سازمان استروش پخش آگهی استخدام شم

 هاها و دانشگاهآگهی استخدام در آموزشگاه

 بیشتر مناسب فرد کردن پیدا احتمال که هاییمکان از یکی بگردید  در هر استخدامی شما باید به دنبال افراد متخصص آن حوزه

هند ها واکنش نشان میای تخصصی آن رشته است هر چند درصد افرادی که نسبت به این آگهیهآموزشگاه و هادانشگاه برد است

 .خیلی کم است. در کنار این بسیاری از دانشجویان نیز از تخصص کافی برخوردار نیستند

 هاروزنامه

ها ت تکنولوژی در بعضی از زمینههای مختلف است و هنوز بعد از این همه پیشرفهاست مرجع کاریابی افراد در رشتهروزنامه سال

رزومه دریافت کرد که از  ۱۰۰۰های کارمندیابی است. یکی از دوستانم پارسال با آگهی در یک روزنامه بیش از سر آمد روش

 .های تخصصی کاربرد دارندها و مجالت تخصصی نیز برای پخش آگهیها خبر می دهد. روزنامهموفقیت این روش در بعضی حوزه

 و پخش آگهی استخدام های کاریابیسایت

ها با خدمت کاریابی برای کارجویان به جذب کارجو می پردازند و با گرفتن آگهی شما برای تمام کارجویان مرتبط آگهی این سایت

 .وری استخدام کمک می کنندشما ارسال می شود. فرآیندهای آنالین به افزایش بهره

 های کاریابیبنگاه

ها نه تنها به شما رزومه اند. بعضی از این بنگاهکنند که خود قبال فیلتر کردهرا برای جذب معرفی میها به شما افرادی این بنگاه

ای معادل حقوق معرفی می کنند که تا مرحله مصاحبه هم شما را یاری می کنند. این بنگاهها ممکن است از شما درخواست هزینه

 .چندماه فرد داشته باشند

 شبکه اجتماعی لینکدین

هایشان را مشاهده کنید و به افرادی که توانید رزومه افراد و قابلیتهای مناسب میا از طریق این شبکه اجتماعی و خرید بستهشم

 .بگذارید مصاحبه قرار و دهید پیام دارند  های الزم سازمان شما راحداقل

 های تلگرامکانال
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دهند. شار میهای شما را انتتعداد زیادی کانال تلگرام برای ارسال آگهی استخدام وجود دارد. بعضی حتی به صورت رایگان آگهی

 .است ای برای استخدامفضای تلگرام با این تعداد مخاطب بازار گسترده

 های انتشارآگهی عمومیسایت

 .بینند�می را ها آگهی این زیادی جمعیت و دهند انتشار استخدام  دیوار و شیپور هم می توانند آگهی

 سایت شرکت

مند به زمینه ی شغلی سازمان در نظر بگیرید تا از این طریق افراد عالقههادر صورتی که سایت دارید حتما قسمتی برای موقعیت

های توانید با استفاده از سنجمان صفحه شغل های خود را به شما ارسال کنند برای این مورد میشغلی شما بتوانند درخواست

 .های شغلی نباشدیتموقع انتشار برای کاری�مربوط به خود را به سایت متصل کنید تا نیازی به چندباره

 های اجتماعی شرکتشبکه

های کنند گزینهها دنبال میهای اجتماعی خود استفاده کنید افرادی که به هر طریق شما را در این شبکهشبکه  حتما از قدرت

 .ای هم نداردهستند ضمن اینکه این آگهی برای شما هزینهتری برای استخدام در سازمان شما مناسب

 نمایشگاهحضور در 

ای زمینه خود شرکت کنید. این نمایشگاهها هم در بازاریابی شما موثر خواهند بود هم فضای استخدام های حرفهحتما در نمایشگاه

 .های جدید در سازمان استهای کار نیز موقعیت خوبی برای تسریع روند استخدام نیرونیروی مرتبت وجود دارد. نمایشگاه

های بهتر را در های خالقانه احتمال جذب نیروهای استخدام مناسب و زیبا طراحی کرد آگهیباید آگهیها برای تمام این روش

 .های یک آگهی استخدام عالی خواهیم پرداختسازمان شما افزایش خواهد داد در آینده به بررسی ویژگی

 مختلف پخش های های کانالنحوه تجمیع رزومه

ها در جایی های خود را انتشار دهیم. در این موارد نیاز داریم که این رزومههمیشه باید از چندین روش به صورت همزمان آگهی

شد. متاسفانه ایمیل امکانات مناسبی تر آنها را مدیریت کنیم. در گذشته از ایمیل برای این کار استفاده میتجمیع شوند تا راحت

ها از وقت های مختلف وجود ندارد، ساعتها برای پوزیشنندارد. مثال با توجه به اینکه امکان جداسازی رزومهها برای مدیریت رزومه

ها خواهد گذشت. در مرحله بعد فرآیند مشاهده و فیلتر کردن دستی صورت گرانبهای مدیر منابع انسانی به جدا کردن این رزومه

ها به افراد متخصص سازمان و گرفتن بازخورد های انسانی است. ارجاع رزومهمی گیرد که هم خسته کننده است هم دارای خطا

 .کندایشان همزمان با ارتباط با کارجو کالف سر درگمی از مکاتبات ایجاد می



های خود را های شغلی متفاوت از ابتدا رزومهدوای همه این مشکالت در بخش جذب و استخدام سنجمان است. شما با ایجاد فرصت

های مورد عالقه خود توانید به سرعت رزومههای پیشرفته سنجمان میصورت منظم دریافت می کنید. در ادامه با استفاده از فیلتربه 

را جدا کنید. با ارسال ایمیل خودکار از طریق سامانه برای متخصصان می توانید نظرات خبرگان را به صورت اتوماتیک جمع آوری 

 .صورت خودکار برای کارجو ارسال شود کنید تا وضعیت درخواست به

 


