
Cât te costă 
recrutarea 

greșită 
și cum o poți 

evita?



Ce este 
recrutarea 

nepotrivită?

De ce apare 
recrutarea 

nepotrivită?

Efectele RN

Soluții

• Brand de angajator
• Analiza de nevoi - Definirea postului – tehnic & comportamental
• Instruirea persoanelor implicate în Recrutare
• Recrutare și selecție



Ce însemnă o recrutare 
nepotrivită?

Promisiunile salariale/ pachetul de beneficii 
nu este cel comunicat la angajare

Postul presupune altceva decât și-a imaginat 
sau i s-a spus

Echipa nu îl acceptă

?

Noul angajat nu are competențele declarate

Nu se integrează în cultura companiei

Nu are profilul potrivit cu postul/ echipa

?



De ce se fac angajări
nepotrivite?

Este în criză de 
angajați și are proiecte 

urgente

Candidatul este ruda 
cuiva

Candidatul este o 
recomandare a cuiva

Intervievatorii nu au 
experiența potrivită

Candidatul se vinde 
foarte bine la interviu 
și spune exact ce vrea 
să audă intervievatorul

Managerul presează 
pentru angajare

Nu a fost bine definit 
postul

Nu a fost bine 
construit anunțul

Pachetul oferit nu este 
cel potrivit pentru 
responsabilitățile 

postului



Semnele unei angajări

nepotrivite

Calitatea muncii 
angajatului este 

constant sub 
standarde în 

perioada de training

Angajatul repetă tot 
timpul aceeași 

greșeală

Întârzie frecvent 
sau nu vine deloc la 

muncă 

Nu își asumă 
greșelile pe care le 

face

Abilități pe care 
angajatul le-a 

declarat în CV și ele 
nu sunt 

demonstrate 

Angajatul este foarte 
negativist în ceea ce 
privește procesele și 

sistemele din 
companie

Nu finalizează la timp 
proiectele și în mod 

constant sunt sub 
nivelul cerut al 
performanței

Clienții se plâng de 
atitudinea 
angajaților 

Se plâng constant 
colegilor de munca 

pe care o au de făcut

Există o lipsă de 
respect crescândă 

față de management



cifre

23.580

13.362



Care este impactul 
non-financiar al 
unei recrutări 
nepotrivite?



Care este impactul non-financiar al 
unei recrutări nepotrivite?

Productivitate scăzută Clienți pierduți Reputație pierdută în 
fața clienților

Reputație proastă ca 
angajator

Munca în echipă 
afectată

Timp pierdut în 
supervizarea 
angajatului

Costurile cu 
recrutarea Costurile cu instruirea

Costuri legale (de 
exemplu subvenție 

pentru tineri 
absolvenți sau șomeri)



Costuri cu 
recrutarea pot fi: 

Scrierea unui anunț de recrutare (colaborare cu agenție)

Taxa de publicare a anunțului către platforme specializate

Timpul de screening al CV-urilor

Contactarea candidaților activi și pasivi

Continuarea procesului cu cei care se califică

Planificarea și derularea interviurilor 

Solicitarea de referințe și așteptarea acestora

Negocierea ofertei și așteptarea răspunsului



Există soluții...

1 
Brandul de 
angajator



La ce să fim atenți... Corelarea dintre 
informațiile 

prezentate în 
piață și realitatea 

din firmă

Mesajele date de 
către manageri 

angajaților

Mesajele date de 
către recrutori 
către candidați 
(fie recrutori 
interni sau 

externi)

Canalele pe care 
se promovează 

Brandul de 
angajator

Corelarea dintre 
acțiunile de 

voluntariat și 
Brandul de 
Angajator

Mesajele date de 
către angajați în 

afara firmei

Scorul NPS (Net 
Promoter Score)



VALORI Angajamentele contează I Ridică ștacheta I Integritate I Rezultate

ARGUMENTE
• Încredere în dezvoltarea 

angajaților prin proiecte 
interdepartamentale

• Asistență în educația 
angajaților

• Vechimea medie este de 
15 ani

• Politică de promovare 
din surse interne

• Bonusuri pentru 
performanțe 
suplimentare

• Acces direct la factorii de 
decizie

ESENȚA Satisfacții profesionale

STÂLPII PROPUNERII 
DE VALOARE

Stabilitate în carieră Activități provocatoare Impact

DEFINIȚIE
• Este o companie care a dovedit 

că poate să ofere angajaților săi 
oportunități de construire a unei 
cariere de lungă durată 

• Angajații au proiecte 
provocatoare și sunt în 
permanență provocați să își 
folosească abilitățile

• Angajații au acces direct la colegii 
lor și la factorii de decizie și au 
oportunitatea de a avea impact, 
de a contribui în rolul său

POZIȚIE • Compania susține o cultură în care angajații sunt apreciați și li se acordă încredere. Suntem o companie condusă 
eficient care oferă cariere stabile, satisfacții profesionale și posibilitatea de a contribui, de a avea un impact.

VIZIUNE
Să fim cel mai atractiv angajator din industrie pentru 

talentele care vor să se dezvolte într-o companie 
extraordinară și să aibă impact.

Propunerea de Valoare



Există soluții...

2. 
Evitarea 

candidaților 
nepotriviți



La ce să fim atenți...
Începe să se scuze încă de la începutul procesului de recrutare

Întârzieri în comunicare, din partea candidatului, pe 
perioada stabilirii interviurilor

Se concentrează doar pe informațiile legate de pachetul 
de beneficii

Candidatul apare cu întârziere la interviu

Anulează interviul în ultimul moment și solicită 
reprogramarea lui

Candidatul nu știe prea multe lucruri despre companie

Candidatul știe foarte puține despre postul pentru care a aplicat



Există soluții…

3. 
Definirea 
postului 

– tehnic și 
comportamental



La ce să fim atenți...

Familiarizarea cu strategia 
afacerii, cu direcțiile de 
dezvoltare/stagnare ale 
departamentului pentru 
care se face recrutarea

Discuție cu managerul 
care solicită postul pentru 

dezvoltarea profilului 
postului (responsabilități 

și comportamente)

Validarea fișei postului și 
a specificației de personal 
(actualizarea lor în cazul 

în care există deja)



Există soluții…

4. 
Instruirea 

persoanelor 
implicate în 

recrutare



Cunoştinţe
Descrierea jobului 

Politica companiei

Proceduri

Obiective

Procese 

Abilități
Comunicare

Ascultare 

Motivare

Organizare

Planificare

Inteligență emoțională

Influențare

Cunoştinţe vs. 
Abilități



ATITUDINEA

Factorul cognitiv 
(opinii, credinţe)

Factorul afectiv 
(emoţii, 

sentimente)

Factorul 
comportamental 

(acţiuni)



Acceptarea diversității 
și incluziunii

Nu căuta un singur 
tip de candidat!

Nu căuta copia ta!

Nu căuta doar pe cei 
care sunt 

recomandați de 
persoane de 

încredere, adică de 
rude!!

Nu căuta doar în 
afara firmei!

Nu căuta un Android! 
Pe acela îl poți 

cumpăra!



Caută 
omul potrivit la locul potrivit Omul cu valori 

compatibile

Omul curios

Omul care știe 
cine ești și ce 
face firma ta

Omul care îți 
spune ce știe și 

ce nu știe

Omul care te 
întreabă ce 

rezultate aștepți 
de la el



Sorina Bradea
sorina_bradea@romarketing.ro

https://www.linkedin.com/in/sorinabradea/

Vă invit să fiți curioși!

Mulțumesc!

mailto:sorina_bradea@romarketing.ro
https://www.linkedin.com/in/sorinabradea/
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