MIGAWKA 63 (4/2020)
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
ZAPROSZENIA I APLIKACJE – Analiza czasu potrzebnego na wysłanie zaproszenia
przez pracodawcę i odpowiedź kandydata na ofertę w system.zawodowcy.org

Spis treści
Przedmowa ................................................................................................................................. 1
Wysłanie zaproszenia przez pracodawcę – analiza czasu .......................................................... 1
Odpowiedź kandydata na ofertę ................................................................................................ 2
analiza czasu odpowiedzi na zaproszenia............................................................................... 2
Analiza czasu oczekiwania na aplikację .................................................................................. 2

Przedmowa
Szanowni Państwo,
pracodawcy dzięki system.zawodowcy.org mogą wysyłać zaproszenia do udziału w rekrutacji
do wybranych kandydatów dopasowanych automatycznie przez system. Również kandydaci
aplikują przez system do wybranych ofert. Zaproszenia i aplikacje zostały poddane analizie
czasu potrzebnego na wysłanie zaproszenia przez pracodawcę i odpowiedź kandydata na
ofertę w systemie.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wysłanie zaproszenia przez pracodawcę – analiza czasu
Pracodawcy mogą poprzez system.zawodowcy.org wysyłać zaproszenia do udziału
w rekrutacji do wybranych przez siebie kandydatów spośród dopasowanych automatycznie
przez system do ich ofert.

Pracodawcy swoje pierwsze zaproszenie do oferty wysyłali średnio po... ponad 9 dniach.
Najszybszy pracodawca wysłał swoje pierwsze zaproszenie do oferty w mniej niż 3 minuty od
utworzenia oferty!
Analiza obejmuje wszystkie oferty utworzone w system.zawodowcy.org od stycznia 2019 do
maja 2020.

Odpowiedź kandydata na ofertę
analiza czasu odpowiedzi na zaproszenia
Pracodawcy pierwszą odpowiedź na wysłane zaproszenie do oferty otrzymywali średnio po...
mniej niż 2 godzinach od wysłania zaproszenia!
Najszybszy kandydat odpowiedział na zaproszenie do oferty w około 20 minut!

Analiza czasu oczekiwania na aplikację
Kandydaci mogą poprzez system.zawodowcy.org aplikować do wybranych przez siebie ofert.
Mogą też sprawdzić, które oferty najlepiej pasują do ich profilu.
Najszybszy kandydat zaaplikował do oferty po 4 godz. i 33 min. od utworzenia oferty przez
pracodawcę.
Najszybszy pracodawca odpowiedział na aplikację kandydata w mniej niż 2 minuty!
Analiza obejmuje wszystkie oferty utworzone w system.zawodowcy.org od stycznia 2019 do
maja 2020.

