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 ATSهای مدیریت مصاحبه در قابلیت

مدیران منابع . پردازیممی ( ATSدر سیستم ردیابی کارجویان )  مصاحبه مدیریت هایقابلیت به مقاله در این

ان کمی )حتی اگر زمبرای کارجویانمصاحبه  نرتر وظایف آنها تعیین زماانسانی بر این باور هستند که یکی از دشوا

دهد تا مدیران مصاحبه، فرآیند به شما این امکان را می ATSاما  است. برای این مصاحبه اختصاص داده شود(

نه تنها شود که به نحوی انجام می ATSزمان مصاحبه در ریزی کنند. مدیریت مصاحبه و سایر رویدادها را برنامه

 فن،تل صفحه تصویری، مصاحبهچهار نوع مصاحبه را ) شود بلکهتعیین زمان رویدادها به صورت خودکار انجام می

هیچ کس مجبور نیست مزیت این کار اینست که  دهد.( برای شما نمایش میسفارشی مصاحبه و محل در مصاحبه

 رما و کارجوکارفم کنندگان تلف کند. تقویو مصاحبه کارجویان های پراکندهت ارزشمندی را برای تنظیم قابلیتوق

 جو سپرده شود. کارزمان را به سیستم ردیابی  و تنظیم شودیکپارچه 

 مدیریت مصاحبه

 هاسازمان اختیار در کارجویان هایمصاحبه مدیریت و ریزیبرنامه برای را کارآمدی ابزار ، ATSدر  مصاحبه مدیریت

 انواع ترینرایج برای را بندیزمان تجربه تا دهدمی اجازه کاربران به مصاحبه مدیریت قابلیت. دهدمی قرار

 حبهمصا ترپیچیده نیازهای برای را تنظیم قابل کامأل بندیزمان تجربه حال عین در و کنند خودکار هامصاحبه

 در ات دهدمی اجازه هاسازمان به مصاحبه مدیریت قابلیت یبوسیله کارآمد ایشیوه به ریزیبرنامه. کنند حفظ

 هب را برتر استعدادهای وی خوشایندی را برای کارجو فراهم تجربه . همچنینکنند جویی صرفه خود تالش و زمان

و   Google Calendarهای برنامه ریزی مثل: از سوی دیگر، با کمک سیستم .کنند استخدام سرعت

Microsoft Outlookترس طرفین قرار کندو در دسسازی می، بهترین زمان ممکن برای مصاحبه را یکپارچه

 دهد.می



ATSکند، همچون یک دستیار برنامه ریز در فرآیند مصاحبه در کنار شم عمل می. 

 

 مدیریت فرآیند استخدام

یک  ATS. است ، مصاحبه و استخدام افراد با استعداد،کارجوترین یافتن مناسب :فرآیند استخدام، شامل مدیریت

حی ها طراسازمان افزاری است که توسط استخدام کنندگان برای ساختارمند کردن فرآیند استخدام در راه حل نرم

 . روند استخدام کمک کند در حل مشکالت و بهینه سازی مدیران منابع انسانیتا به . و ساخته شد

کند تا فرآیند استخدام را متناسب با نیاز کمک می(، ATSسیتم ردیابی کارجویان ): ارجوترین ک. یافتن مناسب1

سازی کنید. این سفارشی کردن بهترین لیست از کارجویان را در اختیار مدیران مصاحبه قرار سازمان شخصی

 دهد.می

ریزی کنند. همچنین برنامهجویان را ی کارکند تا مراحل مختلف مصاحبهبه مدیران کمک می ATS. مصاحبه: 2

 ر گیرد.قرا هایی اجرا شود و با استفاده از چه سؤاالتی فرد مورد ارزیابیکند که هر مصاحبه با چه ویژگیتعیین می

 



کند تا ، به سازمان کمک میATSگفتیم که سفارشی کردن فرآیند استخدام در . استخدام افراد با استعداد: 3

یش هایی که از پویژگی سکند تا استخدام صرفأ بر اساکمک میسازی این شخصیاستعدادهای برتر را جذب کند. 

های شخصیت، برگزاری جلسات مصاحبه، استفاده از های ارزیابی و تستاز کارت تعیین شده، انجام شود. استفاده

 کند.ستخدام معرفی میترین فرد برای اکارجو و ... مناسب بهتکالیف عملی دادن های مختلف و تست

 سیستم مدیریت مصاحبه

 . مصاحبه با کارجو را برنامه ریزی کنید:1

به  اینکه نامه مصاحبه را برای متقاضیان ارسال کنید. از این طریق عالوه برخود، دعوت ATSاز طریق سیستم 

 موجود هایمالقات قرار لیست از را خود جایگاهتا دهید دهید به کارجویان این امکان را میکار خود سرعت می

 .کنند انتخاب شرکتتان مصاحبه مدیریت سیستم در ،اولویت خود اساس بر

 .کنید حاصل اطمینانل مورد نظر کارجو برای شغ کامل آمادگی از. 2

 به اضافی مفید اطالعات گونه هر و مصاحبه موارد مطرح در مختصر، مستندات شغل، شرح کردن پیوست با

 .بدهید را خودشرکت  مصاحبه در موفقیت فرصت داوطلبان به ،مصاحبه هاینامهدعوت

 هایتان مسلط باشید.. بر روی قرار مالقات3

 بر رنگی کد با ،خود ATS تقویم با خود آینده هایمصاحبه برای و کنید سازماندهی را خود هایقرار مالقات دفتر

 .شوید آماده مرحله و مصاحبه نوع اساس

 مصاحبه را اعالم کنید. نتایج. 4

 به ATSشود. ربه با شرکت شما میتج از منفی تصوری باعث ایجاد ،مصاحبه از پس تاریکی در کارجو کردن رها

 توانیدمی بنابراین د،کن مشاهده آن نتایج با را مصاحبه هر جزئیات راحتی به تا دهدمیبه کارجو  را امکان این شما

 .مانندنمی پاسخ منتظر شده مصاحبه کارجویان که شوید مطمئن

 


