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فرایند استخدام
هدف و دامنه

کاربرد1

کرد نحوه نیرو یابی ،مصخاحبه و جذب نیروی انسخانی اسخت دامنه این روش شخامل کییه نیروهای انسخانی شخرکت

هدف از این روش اجرایی ،مشخخ
وصل است

روش اجرا
گردش کار این روال مطابق شکل  1است
شکل  -1فرایند استخدام

انتخاب مت ا یا ش ل

مدیر مست ی

NO

در واست نیرو و مشخ
کرد موارد زیر
 -1ست سازمانی
 -2سط ش ل
-3فوریت
فرم در واست نیرو

د و به مصاحبه

دریافت رزومه ها و یه
Short list

بررسی روش Sourcing
با وجه به نو ش ل و
انتخاب

استخدام

شرو استخدام یا جاب ایی

yes

در ار است

NO
جاب ایی

فرایند جاب ایی

فرایند On Boarding

مناب انسانی

ر وال ییر ار

فرایند استخدام

مصاحبه HR

جیسه offer

محاسبه ح و

د رارداد

yes

مدیر امل

yes

فرایند استخدام و ح و
مورد ایید است

NO

yes

مصاحبه کنندگا 1

NO

ان ام مصاحبه T1

فرم مصاحبه

یشن اد ه کاری

OK

مصاحبه کنندگا 2

yes

مصاحبه T2

NO

در ابتدا مدیر مسخت ی با وجه به ار سخازمانی در واسخت نیاز به نیرو را با اسختااده از فرم در واسخت نیرو ( )VHRF-003ا الم میکند در این
در واست موارد زیر مشخ
•

ست سازمانی

•

سط ش ل

•

فوریت نیاز به نیرو

میگردد:

Objective & Scope
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فرایند استخدام
درصخور نیاز به نیروی ارج از ار  ،فرآیند در واسخت ییر ار آااز میگردد مدیر مناب انسخانی با بررسخی در واسخت ،در صخور امکا ،
فرایند جاب ایی نیرو دا ل شرکت را آااز مین اید ،در صور
رزومه از روشهای مشخخ

دم امکا جاب ایی نیرو روشهای  Sourcingمشخ

میشود و س از ج آوری

شخده رزومهها ابتدا از طرف مناب انسخانی و سخ س در واسختکننده بررسخی و مت ا خیا کار ج ت مصخاحبه مشخخ

د و به مصاحبه میشوند عداد مصاحبهها و داشتن مرحیه

یی در هر ست متااو است و در فرم شرح ش ل مشخ

در حالت کیی مصخاحبه اول وسخ یک و دو سخط بات ر ان ام میشخود در صخور
با فرهنگ و محی کاری برگزار میگردد ،در صخور

و

شده است

بولی در مصخاحبه اول مصخاحبه با  HRج ت بررسخی انطبا فرد

بولی در مصخاحبه دوم ،مصخاحبه سخوم با مدیر سخط  Cار و یک مدیر ایین ر از سخط C

برگزار میگردد در صور ی سط  Cدر مصاحبه اول شرکت کند نیاز به مصاحبه سوم نیست
•

درصخور ی که سخت مورد مصخاحبه در سخط
وجه به شخی

 Cباشخد ،مصخاحبه با مدیر امل و مدیر اجرایی (و افراد دیگر مانند مشخاور و یا سخایر مدیرا با

مدیر امل) ان ام میشود

س از بولی در مصاحبه سوم ،مسئول مناب انسانی با وجه به مصاحبههای ان ام شده و امتیازهای داده شده ا دام به عیین سط و گروه مت ا ی
کرده و نتی ه مصخخاحبه و ح و

یشخخن ادی را به اطال مدیر امل می رسخخاند ،در صخخور

ایید مدیر امل جیسخخه یشخخن اد ه کاری را برگزار

میگردد س از حصول وافق ،رداد بسته شده و فرایند  Onboardingآااز میگردد
•
•

در صور رد شد فرد مت ا ی ش ل در هر مرحیه از مصاحبهها ،واحد مناب انسانی مرا ب را به فرد مت ا ی ش ل اطال میدهد
امی مراحل بات در فرم مصاحبه ش یی ( )VHRF-004ثبت میگردد

اهداف مصاحبه
•

مصخاحبه فنی اولیه :در این مصخاحبه ارزیابیهای اولیه و ئوری کارجو ان ام میشخود درصور نیاز در این مرحیه می وا یک آزمو کو اه
از کارجو گرفت

•

مصاحبه مناب انسانی :در این مصاحبه مت ا ی از ج ت انطبا با فرهنگ کاری شرکت بررسی میشود

•

مصاحبه فنی ن ایی :در این مصاحبه مدیر سط  Cبا کارجو مصاحبه فنی و فرهنگی را ج ت ایید ن ایی ان ام میدهد

•

جیسخخه یشخخن اد ه کاری :در این جیسخخه یشخخن اد ه کاری به کارجو ارایه میشخخود و مذاکره مالی صخخور میگیرد؛ درصخخور

ذیرش

یشن اد از سوی کارجو ،رارداد اولیه امضا میشود
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فرایند استخدام
ای و مستندا وابسته :
نگ داری سوابق

کد مدرک

نو مدرک

نام مدرک

روش اجرایی

روش اجرایی Onboarding

VHRP-002

فرم

فرم در واست نیرو

VHRF-003

فرم

فرم مصاحبه ش یی

VHRF-004

نسخه دی یتالی

نگهداری
نسخه دی یتالی  ،Wordاسکن شده و :Pdf
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