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Uniting Talent with Opportunity

HR2B Executive Search Contract Highlights

Contingent
10 ngày Cam
kết

HR2B Search Service is contingent. This means you only pay for the
service on successful placement of an HR2B sourced candidate in your
company.
HR2B will provide you matched candidates within 10 working days of
finalisation of the “Job Order” process.
HR2B exceed this and provide candidates faster, depending on the
complexity of your search.
If we cannot find matched candidates within 10 working days there is
usually a reason which we will feedback to you.
If the reason is simply that your Search is a difficult one, HR2B may ask
for an upfront payment to allow us to continue the Search beyond 10
working days.

Candidate
Source

HR2B database has over 65,000+ candidates. Our consultants are
trained to use this as the starting point for their market Search for you.
Continuous networking, marketing and research keep our candidate lists
strong with well qualified and motivate candidates.

Matching
Process

HR2B matching process is very strong. In addition to background
checks on skills and experiences, our consultants are trained in
behavioural interview techniques that enable them to match on
personality factors.

Guarantee

Very rarely (about 4% of the time) one of our placed candidates will not
succeed through the guarantee period. If this unlikely event was to
happen, HR2B would find you a replacement candidate at no extra cost.

Competitive
Fee

HR2B fees and payment terms are market competitive. Before the
Search, if you can find a lower fee for the same service level, share this
with your consultant (including a copy of the signed quote from our
competitor). HR2B will match the lower fee for that Search.

Now, are you ready to Contact HR2B today and start your search?

www.hr2b.com/call

Tháng 9, 2013

Kết Nối Tài Năng và Cơ Hội

Những điểm nổi bật của Hợp đồng Tuyển dụng
Cấp Cao HR2B
Dịch vụ Tuyển dụng HR2B bảo đảm chi phí trả sau. Quý Công ty sẽ thanh
toán phí dịch vụ cho những vị trí đã ứng tuyển thành công cho công ty.
Phí Trả Sau
10 ngày Cam
kết

HR2B sẽ cung cấp cho Quý Công ty ứng viên phù hợp trong vòng 10
ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng “Yêu cầu Công việc”.
HR2B có thể tìm kiếm ứng viên lâu hơn hoặc sớm hơn thời hạn trên,
tùy thuộc vào độ phức tạp của yêu cầu của Quý Công ty.
Nếu không thể tìm được ứng viên phù hợp trong vòng 10 ngày làm việc,
chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Công ty biết lý do.

Nguồn ứng
viên

Quy trình
Tuyển chọn

Bảo đảm

Mức phí Cạnh
tranh

Nếu lý do đơn giản là vì yêu cầu của Quý Công ty quá khó, HR2B sẽ yêu
cầu Quý Công ty thanh toán trước một khoản phí để tiếp tục tìm kiếm ứng
viên sau thời hạn 10 ngày làm việc.
Cơ sở dữ liệu của HR2B có hơn 65.000 ứng viên. Các tư vấn viên của chúng
tôi được đào tạo để sử dụng cơ sở ấy như xuất phát điểm để tìm kiếm ứng
viên cho Quý Công ty. Phát triển mối quan hệ, quảng bá và nghiên cứu thị
trường liên tục giúp danh sách của chúng tôi luôn dồi dào với những ứng
viên có khả năng và tận tụy.
Quy trình Tuyển chọn của HR2B rất chắc chắn. Ngoài việc kiểm tra lý
lịch về kỹ năng và kinh nghiệm, các tư vấn viên của chúng tôi còn
được đào tạo các kỹ thuật phỏng vấn hành vi, cho phép họ đoán
định được tính cách.
Rất hiếm có trường hợp (chỉ 4% theo ghi nhận) một trong những ứng viên
được tuyển của chúng tôi không vượt qua được thời gian bảo đảm. Nếu
trường hợp hi hữu này xảy ra, HR2B sẽ tìm ứng viên thay thế cho Quý Công
ty mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.
Mức phí và điều khoản thanh toán của HR2B cạnh tranh. Trước khi tiến
hành dịch vụ, nếu Quý Công ty tìm được nơi cung cấp dịch vụ chất lượng
tương tự với mức phí thấp hơn, hãy chia sẻ tư vấn viên HR2B (kèm theo
bản sao bảng báo giá có ký tên của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi).
HR2B sẽ áp dụng mức giá thấp hơn đó cho Dịch vụ.

Vậy bây giờ, Quý Công ty đã sẵn sàng liên hệ ngay với HR2B để bắt đầu công việc tìm kiếm của
mình chưa?

www.hr2b.com/call

