Suorahakupalvelu
teknologian
aloille

Tiedämme, mistä löytyvät
TARPEISIISI SOPIVAT TEKNISET ASIANTUNTIJAT

O

liver Parks etsii jatkuvasti uusia teknisten alojen
huippuammattilaisia kaikkialta maailmasta erityisosaamista
tarvitseville yrityksille. Hyödynnämme kokemustamme ja
markkinatuntemustamme luodaksemme hyvät suhteet osaajiin, jotka
voivat jonakin päivänä auttaa yritystäsi kasvamaan.

Keskittymällä tiettyihin aloihin ja alueisiin konsulttimme pystyvät
luomaan hyvät suhteet parhaisiin osaajiin ja olemaan valmiina, kun
he ovat valmiita seuraavaan urasiirtoon. Miten sinä hyödyt?
Verkostojemme kautta tavoitat myös ne ammattilaiset, joita on vaikea
löytää omin avuin.

Rekrytointiprosessimme alkaa siitä, että tutustumme perusteellisesti
toimeksiannon jokaiseen osa-alueeseen. Konsulttimme käyvät
huolellisesti läpi kaikki etsimäsi ominaisuudet aina yrityskulttuuriin
liittyvistä seikoista teknisiin erityisvaatimuksiin löytääkseen tarpeitasi
parhaiten vastaavat ehdokkaat. Sen jälkeen toimitamme sinulle
osaajaverkostoamme
ja
tehokkaita
tiedonhakutaitojamme
hyödyntäen tehtävään sopivien ehdokkaiden profiilit.
Jos verkostostamme ei löydy sopivia ehdokkaita, otamme käyttöön
proaktiiviset
suorahakumenetelmät
parhaiden
osaajien
tavoittamiseksi ja rekrytoimiseksi.
Kaikilla konsulteillamme on tietyn teknologian alan ja
maantieteellisen alueen mukaan määrätyt vastuualueet. Jokaisella
heistä on myös kokonaisvaltainen ymmärrys omalla
vastuualueellaan toimivista ammattilaisista. Parhaiden ehdokkaiden
löytäminen ja sitouttaminen sekä luottamuksen rakentaminen vaatii
usein paljon työtä ja aikaa.
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Tehtävät ja erikoisalat
KANSAINVÄLINEN VERKOSTO

TEHTÄVÄT

Ohjelmistosuunnittelijat

ERIKOISALAT

Kehittäjät ja Arkkitehdit

Konsultit ja tekniset asiantuntijat
• Business Intelligence, Raportointi,

Konsultit

• Pilviteknologiat

Tekninen tuki ja ylläpitäjät

• Front End

Ohjelmistoarkkitehdit

• Back end

• Data-analytiikka

Myynti ja myynnin tuki

• Web-kehitys (Modernit web-

• D365, NAV, CRM

Projektipäälliköt

teknologiat)

Tietovarastointi

• SharePoint/O365/Sitecore/

Hankejohtajat

• Full Stack

Johto

• Sovellus- ja ohjelmistokehitys

• Master Data Management

Ylin johto

• UX/UI kehitys ja –suunnittelu

• Informaationhallinta

• eCommerce

• Pre-sales ja myynti

• Integraatio

EpiServer

IT-Projektipäälliköt ja hankejohtajat
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Olive Parksin tarina
O

liver Parks Consulting perustettiin vuonna 2012. Tarjoamme
asiantuntijatason suorahakupalvelua, joka keskittyy erityisesti
kasvaville teknologian aloille. Hyödynnämme konsultoivaa,
täsmähakuun perustuvaa lähestymistapaa.
Nykyisin olemme tunnettu toimija ERP-, CRM-, CMS-, ECM- ja
konsulteillamme
on
BI-osaamisaloilla.
Kielitaitoisilla
kokonaisvaltainen ymmärrys näistä erityisaloista, joten pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme täsmällisesti heidän tarpeitaan
vastaavia ehdokkaita.
Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita ja tuottamaan
todellista arvoa sekä ehdokkaille että asiakkaillemme.
Keskitymme keski- ja ylemmän tason toiminnallisten ja teknisten ITasiantuntijoiden rekrytointiin. Esittelemme vähemmän, mutta
paremmin soveltuvia hakijoita asiakkaillemme kohdennetusti. Se
nopeuttaa rekrytointia ja säästää asiakkailtamme huomattavan
määrän aikaa, vaivaa ja rahaa.

Prosessimme
STRATEGIA

ETSINTÄ

ARVIOINTI

VALINTA

SEURANTA

• Perehdymme
asiakkaan
tavoitteisiin.

• Etsimme potentiaalisia
hakijoita
perusteellisten
tutkimus- ja
hakumenetelmien
avulla.

• Haastattelemme
ehdokkaita ja
vertaamme heitä
aiemmin sovittuun
profiiliin.

• Järjestämme
haastattelut
asiakkaan kanssa.

• Seuraamme
työntekijän
sopeutumista
säännöllisten
yhteydenottojen
avulla.

• Luomme
ehdokasprofiilin ja
määrittelemme työn
vaatimukset.
• Sovimme
hakumenettelystä
asiakkaan kanssa ja
listaamme tavoitteet.

• Otamme ehdokkaisiin
yhteyttä ja arvioimme
heidän
soveltuvuutensa,
kiinnostuksensa ja
käytettävyytensä
tehtävään.

• Toimitamme
asiakkaalle
tehtävään sopivia
profiileja.

• Tuemme sekä
asiakasta että
ehdokkaita
prosessiin, työhön ja
työehtoihin liittyvissä
asioissa.
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Oliver Parks numeroin

Yli 300 tyytyväistä asiakasta
ympäri maailmaa

80 % kumppanuuksista
kestänyt yli 3 vuotta

Yli 100 000 kansainvälistä
huippuammattilaista

80 % esitellyistä ehdokkaista
haastatellaan

1/3 ehdokkaista saa
työtarjouksen

70 % ehdokkaistamme
hyväksyy asiakkaan tarjouksen

Kasvava yritys, joka toimii 11
maassa

Kasvava tietokanta 100prosenttisen orgaaninen

90 % asiakkaistamme käyttää
palveluitamme uudelleen
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Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon
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