MIGAWKA 75 (5/2021)
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
ZAPROSZENIA I APLIKACJE DO OFERT. Analiza czasu odpowiedzi kandydata i pracodawcy
w system.zawodowcy.org
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Przedmowa
Szanowni Państwo,
w bieżącym numerze migawki poddajemy analizie czas odpowiedzi zarówno kandydata jak
i pracodawcy w system.zawodowcy.org. System pozwala pracodawcom na umieszczanie
ofert pracy, praktyk lub stażu z różnych branż m.in. produkcji, handlu, projektowaniu
i jednocześnie wysłaniu zaproszeń do udziału w rekrutacji do najlepiej dopasowanych
kandydatów. System.zawodowcy.org to platforma, która ułatwia i skraca drogę komunikacji
między pracodawcą i kandydatem.
Zapraszam do zapoznania się z raportem.
Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Oferty pracodawców
W maju 2021 w Systemie Zawodowcy pojawiło się 51 nowych ofert pracy, praktyki lub stażu
z branż (w kolejności od najpopularniejszych):
•

Produkcja

•

Handel

•

Projektowanie

•

Edukacja/szkolenia

•

Kosmetyka/uroda

•

Maszyny/narzędzia

•

Medycyna/zdrowie

•

Branża spożywcza

•

Dom/ogród

•

Elektronika

•

Energia

•

Finanse

•

Inżynieria

•

Motoryzacja

Reakcja kandydatów
Spośród ofert dodanych w maju 2021 roku:
•

36 ofert (71%) obejrzano po raz pierwszy jeszcze w dniu dodania oferty

•

14 ofert (27%) obejrzano po raz pierwszy następnego dnia po dodaniu oferty

•

1 ofertę (2%) obejrzano po raz pierwszy 2 dni po jej dodaniu w systemie

W 20 ofertach (39%) doszło do udanego połączenia kandydat - pracodawca.
Pracodawcy mogą poprzez system.zawodowcy.org wysyłać zaproszenia do udziału
w rekrutacji do wybranych przez siebie kandydatów spośród tych najbardziej dopasowanych
przez system.

Odpowiedź kandydata na ofertę.
Analiza czasu odpowiedzi na zaproszenia
Kandydaci odpowiadali na zaproszenia pracodawców średnio po około 8 godzinach od
wysłania zaproszenia.

Analiza czasu oczekiwania na aplikację
Kandydaci mogą poprzez system.zawodowcy.org aplikować do wybranych przez siebie ofert.
Mogą też sprawdzić, które oferty są najbardziej dopasowane do ich profilu.
Najszybszy kandydat zaaplikował do oferty po 30 minutach od utworzenia oferty przez
pracodawcę! Najszybszy pracodawca odpowiedział na aplikację kandydata w mniej niż 2
minuty!
Analiza aktualna na dzień 25.05.2021 - obejmuje wszystkie oferty utworzone
w system.zawodowcy.org od 1. maja 2020 do 25. maja 2021.

Epilog
Pracodawco!
Po dodaniu oferty na stronie system.zawodowcy.org w zakładce Oferty i kandydaci / Moje
oferty /Dopasowani kandydaci znajdziesz listę automatycznie dopasowanych kandydatów
z filtrami umożliwiającymi ich wyszukiwanie według zawodu, umiejętności, poziomu
edukacji, powiatu, odległości od oferty lub ostatniej aktywności.
Migawka powstała we współpracy z pracownikami Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej

