
HEADHUNTER 
PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO 

10 zjazdów stacjonarnych lub sesji online - webinar. 
96h zajęć; 2 sesje dzień po dniu, co 3 tygodnie. 

Preferowane zajęcia w piątki i soboty lub w soboty i niedziele 
 od 9:00 po 7-8h + 40 min przerwa obiadowa 

1. Headhunting - kiedy, kogo i jak? 
2. Trendy, oczekiwania, możliwości. 
3. Rynek, klient, specjalizacja. 
4. Organizacja pracy - charakter stanowiska, kontakty, konsorcja, wyłączność. 
5. Pozyskiwanie zleceń - klienci, kalkulacje ofert, kontrakty. 
6. Wiedza, komunikacja, przetwarzanie i poufność informacji. 
7. Zarządzanie projektem. 
8. Metody, narzędzia i komunikacja z kandydatami. 
9. Rekrutacje, profilowanie i rekomendacje kandydatów. 
10. Narzędzia do rekrutacji. 
11. Obsługa zlecenia po rekomendacji - kluczowe elementy, punkty zwrotne. 
12. Zamykanie kontraktu. 
13. Błędy, zasadzki, konkurencja. 
14. Certyfikacja. 

INFORMACJE 

Możliwe lokalizacje dla szkoleń stacjonarnych otwartych: 

Poznań,  Katowice,  Kraków,  Lublin,  Rzeszów,  Warszawa,  Gdańsk,  Szczecin 

Akademia Rekrutera zapewnia salę wykładową, catering w trakcie zajęć, materiały 
szkoleniowe. 

Noclegi (jeżeli są potrzebne) każdy uczestnik organizuje na własną rękę. 

Cena szkolenia jest uzależniona od formuły, lokalizacji i wersji językowej prowadzonych 
zajęć i jest podawana indywidualnie. 

Ponadto każdy uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do 5h bezpłatnych konsultacji                 
z trenerem prowadzącym na zasadach hot-line przez okres 5 miesięcy. 

Akademia  Rekrutera
www.bls-group.pl

http://www.bls-group.pl
https://www.bls-group.pl/rekruter/akademia_rekrutera


HEADHUNTER 
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE 

Dla szkoleń zamkniętych zakres programu, czas i miejsce szkolenia zostaną uzgodnione z 
zamawiającym i dostosowane do branży i charakteru pracy firmy. 

Cena ustalana indywidualnie po uzgodnieniu szczegółów związanych ze szkoleniem. 

HEADHUNTER 
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

Dla szkoleń uzupełniających, mających na celu doskonalenie lub uzyskanie określonych 
kwalifikacji, program czas i miejsce szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych 
potrzeb zamawiającego, w tym również do branży, charakteru pracy firmy. 

Cena ustalana indywidualnie po uzgodnieniu szczegółów związanych ze szkoleniem. 

Postaw na profesjonalny rozwój kompetencji 
 w AKADEMII REKRUTERA 

Do zobaczeniu na szkoleniu! 

 

Business Line Support 
tel. +48 22 111 50 39 
tel. +48 607 644 700

Akademia  Rekrutera
www.bls-group.pl

adresy e-mail: 
biuro@bls-group.pl 

akademia-rekrutera@bls-group.pl 

https://www.bls-group.pl/rekruter/akademia_rekrutera
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