“Visas Iespējas” ir sociālais uzņēmums, jauniešu platforma ar mērķi palīdzēt
jauniešiem atrast sev piemērotākās iespējas un realizēt savu potenciālu gan
darba tirgū, gan personīgajā izaugsmē.
Mūsu misija ir mazināt plaisu starp jauniešiem un darba devējiem, veidojot drošu
vidi sadarbībām un efektīvam dialogam.
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KO MĒS DARĀM?
JAUNIEŠU REKRUTĒŠANA
Sasniegšana:

sociālie tīkli, vēstkopas 2500 lietotājiem, darba "speed-dating",
1000 darba meklētāju datubāze, jaunatnes organizācijas

Priekšatlase:

CV izskatīšana, vienpusējās video intervijas, telefona intervijas

Gala atlase:

DARBA DEVĒJA TĒLA VEIDOŠANA
Pasākumi:

digitālās prasmju apmācības, speed-dating, semināri

Saturs:

blogi, video, sociālie tīkli, sadarbība ar influenceriem

Idejas:

aci-pret-aci intervijas, pielāgoti uzdevumi

stratēģijas, kampaņas, inovatīvi risinājumi

KĀPĒC IZVĒLĒTIES MŪS?
1) Strādājam tieši un mērķtiecīgi - mūsu mērķis ir ietaupīt Jūsu laiku un resursus, pretī piegādājot
saistošus un motivētus jaunos profesionāļus tieši pie Jūsu durvīm.
2) Mēs meistarīgi izprotam savu mērķauditoriju - jauniešus - jo esam vieni no viņiem. Savu
komunikāciju balstām draudzīgā, atvērtā un efektīvā dialogā.
3) Mūsu spēks kā tehnoloģijās balstītai platformai mīt mūsu spējā rast veiksmīgus digitālos risinājumus
jebkuriem apstākļiem: asinhronās video intervijas, tiešsaistes pasākumi un trāpīgs digitālais mārketings
ir tikai daži no tiem.

Mūsu daudzpusīgo komandu vieno ticība mūsu kompānijas vērtībām:

Kopiena

Izaugsme

Atvērtība

Inovācijas

Jau vairākiem uzņēmumiem esam palīdzējuši veidot jauniešiem draudzīgu un saistošu tēlu.
Iepriekšējos projektos un pasākumos esam dibinājuši veiksmīgas sadarbības ar vairāk kā 80
biznesa kompānijām. Vai būsiet viņu starpā?

MŪSU PIEDĀVĀJUMS
Sasniegšana

1

Mēs izmantojam savu iekšējo jauniešu datubāzi ar vairāk kā 900 darba meklētājiem,
jaunumu vēstules mūsu 2500 jauniešu lielajai auditorijai, iespēju platformu, jauniešu
organizāciju tīklu un visus populārākos sociālo mediju kanālus, lai sasniegtu un informētu
jauniešus par Jūsu vakancēm un piedāvātajām iespējām.

Priekšatlase

2

Mēs atlasām interesentu CV, motivācijas vēstules (pēc vajadzības) un organizējam
vienpusējās videointervijas (ar iepriekš sagatavotiem jautājumiem) ar atlasītajiem
kandidātiem. Videointervijas parāda kandidāta prasmju līmeni komunikācijā un
svešvalodu zināšanās, kā arī ļauj veikli atlasīt labākos kandidātus.

Gala atlase

3

Gala atlase darba pozīcijai sastāv no padziļinātām intervijām (pēc nepieciešamības arī
kopā ar kompānijas pārstāvjiem) un praktisko uzdevumu, kurš balstīts reālā uzņēmuma
situācijā un objektīvi parāda kandidāta praktisko spēju līmeni un to piemērotību Jūsu
kompānijas specifikai.

Elīna Novada, “Svaigi.lv”:
“Visas Iespējas mums palīdzēja īsā laikā atrast četrus
jauniešus, kuri sāka darbu jau nākamajā dienā un
turpina strādāt arī ilgtermiņā. Tiešām novērtējam, ka
viņi uzņēmās palīdzēt un pāris stundu laikā jau bija
atraduši atbilstošus cilvēkus darbam. Prieks, ka var
palīdzēt tajā mirklī, kad tas ir nepieciešams!”

CENA
Pakalpojuma cena ir pielāgojama
atkarībā no procesa nosacījumiem un
darba
pozīcijai
nepieciešamās
kvalifikācijas, kā arī to apjoma

Pēteris Špakovskis,
Ogres pašvaldība:
“Mēs atzinīgi novērtējam un pateicamies
Jums par veikto darbu pretendentu atlasē
Ogres novada pašvaldībai divām brīvajām
vakancēm. Pateicamies par atsaucību un
ieguldīto laiku!”

KONTAKTI
Gustavs Mārtiņš Upmanis
gustavs@visasiespejas.lv
+371 28 663 646

Apmeklē mūs: www.visasiespejas.lv

