Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR)
е лицензирана компания за подбор на персонал, която предлага и професионални HR услуги.
Работи с едни от най-желаните за работодатели в сферата на IT, BPO, FinTech, Finance в България
и чужбина. Има дългогодишен успешен опит в услугата при посредничество при издаване на
„Единно разрешение за работа и престой” и разрешение тип „Синя карта“ за кандидати от трети
страни, както и маркетингови проучвания на секторите и условията на работа в България.
Опитният екип от професионалисти е обединен от общата цел да подкрепя търсещите работа в
техния кариерен път и израстване.
Компанията има лицензи за своята дейност, свързана с подбор на персонал в България (№ 2198,
издадени на 12.01.2017) и за чужбина (№ 2199, издадени на 12.01.2017 г.)
Услуги:
Подбор на персонал (Recruitment)
Предлагаме експертна подкрепа при подбора и назначаването на таланти за нашите кленти.
Обслужваме широк спектър от компании в сферата на ИТ, BPO, продажби, финанси, хотелиерство
и производство.
Заместване (Outplacement)
Динамично променящите се бизнес условия понякога поставят компаниите в състояние да
намалят броя на своите служители. Подобен сценарий винаги е болезнен и създава висок риск за
репутацията на компанията. Нашите експерти подкрепят процеса, като дават добавена стойност
и за компаниите, и за служителите.
Преместване (Relocation)
В рамките на услугата можем да открием най-подходящия кандидат от страни в и извън ЕС.
Разрешително за работа (Work permits)
Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR) е една от малкото агенции на пазара на труда в
България, която помага на своите клиенти-работодатели, решили да наемат клалифицирани
кадри от страни извън ЕС. Услугата гарантира намаляване на човекопотока в компаниите и
свиване на разходите за постоянно обучение на нов персонал.
Стартирай своя бизнес в България! (Startups & Newcomers in Bulgaria)
Откриването на подходящи кадри за стартиращи предприятия е същинско предизвикателство.
Съществуват редица правни и технически трудности, които по правило отнемат много време, а и
съдържат риск. Като част от иновативната екосистема в България, ние вярваме, че стартиращите
компании трябва да бъдат подкрепяни в своя път на развитие и реализация и ги подкрепяме!

При стъпването на нов пазар от изключителна важност за компаниите е достъпа до достоверна и
полезна информация относно нивата на заплащане, състоянието на Българския пазар на труда,
качеството на кадри и др. В ролята си на доверен партньор, можем да ви подкрепим в
назначаването на ключови роли за Вашата компания на наша ведомост или юридическата
регистрация, както и да проведем масирани маркетингови кампании по подбор на персонал .
Подкрепа на работодателската марка (Employer Branding)
Фирмената култура играе все по-важна роля в процеса по подбор на персонал. Ние подкрепяме и
консултираме своите клиенти в цялостния процес на привличане, наемане, задържане на
добрите таланти. Споделяме добрите практики и истории.
Организационно консултиране
Предлагаме оперативното и стратегическо управление на човешките ресурси и цялостни
решения в сферата на подбора, оценка на служителите, възнаграждения, администриране на
персонал, изследване на мотивацията, обучения и тренинги.
Маркетинг проучвания и анализи на пазара на труда
Познаването на пазара на труда в равна степен е необходимо както за компаниите, които са в
него, искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които сега навлизат в
пазара.
Кариерно консултиране
В нашето портфолио са включени най-актуалните и атрактивни работодатели от България и
чужбина, с които искаме да ви свържем! Предлагаме кариерно консултиране на всеки, който
желае да открие своята мечтана работа, в което се включва преглед на CV-то, трейнинги и
обучение за интервю с работодатели. Услугата е напълно БЕЗПЛАТНА за кандидати!
Получете повече добавена стойност към Вашата организация и кариерен път!
Ние предлагаме:
• Персонализиран подход
• Експертен екип от професионалисти в подбора на персонал
• Проектиране на индивидуални маркетингови стратегии от край до край
• Използване на иновативни технологични решения
Директна връзка и комуникация с иновативната екосистема в България
Компанията следва политиката за поверителност на личните данни, в качеството на
администратор на лични данни при подбор на персонал.
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