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Qual e a melhor forma de encontrar o
empregado ideal? Como preparar um
anuncio que atrairauma serie de potenciais
candidatos? Como identificar um talento
dentre diversos curriculos?Quais questoes
devem ser abordadas em uma entrevista?
Esse livro, que integra a colecaoGestao
inteligente, apresenta as ideias de alguns
dos maiores nomes na area de
RecursosHumanos, as quais o ajudarao a
contratar pessoas talentosas. A linguagem
simples e o projetografico criativo
facilitam a compreensao da informacao.
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entry is only available in Portuguese. Por que deveriamos te contratar? (Portuguese Edition - Como demonstrar que
voce e a pessoa certa para a vaga? Como garantir que voce esta fazendo o movimento certo em sua carreira? Este livro
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(Portuguese Edition) Voce esta tendo dificuldades em conseguir um emprego? Como demonstrar que voce e a pessoa
certa para a vaga? Como garantir que voce esta fazendo o (Portuguese) Funbio contrata servicos de consultoria
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