
Bet vai visi ir gatavi virzīties uz priekšu 

un strādāt uz kompānijas


rezultātam?

Kā nepieļaut kļūdu, izvēloties 

darbinieku?

Lai to izdarītu, jāpārvalda trīs 

galvenie instrumenti:

Noteikt, vai kandidātam pieder līdera 
potenciāls.

1

Identificēt topošā darbinieka 
metaprogrammu portretu.

2

Redzēt, vai kandidāta vērtības sakrīt ar 
kompānijas vērtībām.

3

Jūsu bizness jau aktīvi 
veidojas, bet nav izpratnes, 
kurā virzienā virzīties?

Darbinieki ir demoralizēti, un jūs 
nesaprotat, kā viņus motivēt?

Jūs neesat pārliecināts, vai jūsu 
darbinieki tiks galā ar jauniem

izaicinājumiem?

EFEKTĪVI un MOTIVĒTI DARBINIEKI ir BIZNESA 

VIRZĪTĀJSPĒKS!

Tieši to māca kurss

«Efektīvs rekrūtings»!
Kompānijas pamatkapitāls ir tās darbinieki.


Veiciet investīcijas savā personālā apzināti un iegūstiet 

vajadzīgo rezultātu!

A p m ā c ī b a s  f o r m ā t s :  t i e š s a i s t e s  k o n f e r e n c e ,  i z m a n t o j o t  Z o o m  p l a t f o r m u

Efektīvs rekrūtings

Pamatdisciplīnas3

Lektori -praktiķi3

Stundas42 Uuzņēmumu direktoriem un biznesa 
īpašniekiem;


Kompānijas līnijvienībuvadītājiem, kuri 
būvē savu komandu;


Nozares speciālistiem;


Dažādu līmeņu personālavadībai;


Menedžeru un rekruteru HR

Kurss paredzēts:

Izveidot efektīvu komandu, kas spēj pastāvīgi 
paplašināt biznesa teritoriju un nestpeļņu.


Apgūt un izmantot vadošās pieejas un
prakses no dažādām zināšanu jomām 
kompānijas attīstībai.


Izprovocēt katru atsevišķu darbinieku – 
biznesa dalībnieku uz personīgām
pārmaiņām, kuru rezultāts būs ne tikai
nemitīga izaugsme un attīstība, bet arī 
ievērojami kompānijas sasniegumi.


Programmas mērķi

18
stundas

PERSONĀLA ATLASE, PAMATOJOTIES 
UZMETAPROGRAMMĀM

12
stundas

ATLASE, PSIHOLOĢIJA

9
stundas

SATURSMĀRKETINGS HR

3
stundas

PROJEKTAAIZSARDZĪBA

Kursavērtība

1 200

Sekmīgas kursa noslēguma darba 

aizstāvēšanas gadījumā dalībnieki saņems 

sertifikātus par padziļinātu apmācību 

specialitātē "SH Management"

PERSONĀLA ATLASE UZ


METAPROGRAMMU PAMATA

Tēma 1.
Kandidāta vērtēšanas kritēriji.

Intervijas struktūra un likumsakarības.

3+ metode.

Tēma  2.
Projektīva intervija.CASE intervija.

Intervijas, lai identificētu kandidātus, 
kas ir riska grupā.

Tēma 3-5.
Metaprogrammatiskā intervija.

Psiholingvistika.

Tēma 6
Dezinformācijas atklāšanas intervija.

Informācijas autentiskuma 
novērtēšanas metodes.

LĪDERA PSIHOLOĢIJA

Tēma 1. 
Līdera mentis forma.7 īpašības, 
kas piemīt īstam līderim.

Tēma 2. 
Augsta līmeņa līdera personības

veidošanās.

Tēma 3
Biznesa intuīcija.

Tēma 4
Līderis un apkārtējā pasaule.

Kritēriji efektīvu komunikāciju

veidošanai ar partneriem, klientiem,

darbiniekiem.

SATURS MĀRKETINGS HR

HR tekstu uzdevumi unveidi.1

Personāla meklēšanas paņēmieni un

resursi.

2

Uzņēmuma informācijas stils. Darbs

ar auditoriju vērtību skalā.

3

“Ja sekmīgi aizstāvēs izlaiduma darbu, 
dalībnieki

saņems sertifikātu par kvalifikācijas 
paaugstināšanu

specializācijā “Personāla vadība”.

Papildinformāciju lūdziet pa tālruni +38067519 75 77

Pēc programmas rezultātiem Jūs:

Mūsu klientu atsauksmes

Iemācīsties savā komandā atlasīt labākos 
darbiniekus, kuri virzīsies


kopā ar jums uz izvirzītajiem mērķiem.

Sapratīsiet, kā attīstīt un realizēt savu 
līdera potenciālu un kā


izmantot savu intuīciju, lai katru dienu 
pieņemtu precīzus lēmumus.

Uzzināsiet, caur kādiem resursiem 
jāmeklē darbinieki, lai nezaudētu


uzņēmuma vērtīgo laiku un naudu.

Varēsiet izveidot efektīvu komunikāciju ar 
saviem darbiniekiem,


kolēģiem un partneriem.

„Pateicos programmai “Efektīvs rekrūtings” par praktiskajiem


instrumentiem, kas palīdzēja man pārstrukturēt biznesu.

Sapratu, ka galvenais biznesa modelī ir pareizi izvēlēts personāls, 

kadkatrs ir savā vietā un efektīvi veic pašus labākos uzdevumus.

Izvēloties komandā darbiniekus, ir jāsaprot, vai cilvēks atbilst 

tavāmvērtībām, vai ir apveltīts ar līdera īpašībām, lai attīstītu un 

paplašinātubiznesu kopā.” Artjoms, Celtniecības uzņēmuma 

vadītājs

«Kurss «Efektīvs rekrūtings» mums palīdzēja personāla izvēlē. 
Šobrīdmeklējam cilvēku identitāti un kreatīvo domāšanu. 
Galvenais ir tas, kamēs redzam vērtību, ko cilvēks mums sniegs, 

bet mēs savukārtpiešķirsim viņam. Šī kombinācija palīdz biznesa 

attīstībā un rezultātusasniegšanā, bet galvenais – personības 

pilnveidē.»Īvāns, konsultāciju kompānijas daļas vadītājs


