
CUM SALVEZI PESTE 150 DE ZILE  
DE MUNCĂ PRIN OPTIMIZAREA 
RECRUTĂRII ONLINE

- STUDIU DE CAZ -

Implementarea soluției Sincron pentru recrutare în cadrul 
companiei Dedeman



Recrutarea online face minuni pentru departamentul tău de HR, nu-i așa?

Îți permite să ajungi mult mai repede la un număr mult mai mare de candidați, cu șanse 
mari de a-i atrage pe cei mai potriviți candidați în cadrul companiei tale. 

Dar ce faci când toate CV-urile generate online trebuie introduse manual într-o bază de 
date centralizată pe care o aveți la nivel de HR? Tot timpul dedicat prelucrării manuale te 
împiedică să te concentrezi pe sarcinile care sunt cu adevărat importante pentru atingerea 
obiectivelor tale. 

Compania Dedeman a decis să folosească soluția Sincron pentru recrutare în 2010  
pentru a-și îmbunătăți procesele de recrutare. La opt luni de folosire a aplicației ne-am oprit  
asupra rezultatelor obținute și am marcat punctele cheie ale acestei colaborări.

Te invităm să descoperi contextul utilizării aplicației Sincron pentru recrutare, parte 
din platforma Sincron HR Software, în cadrul companiei Dedeman și aspectele cele mai  
importante care au marcat această colaborare:

Problema cu care se confrunta compania;

Definirea soluției;

Rezultatele obținute la un an după implementarea aplicației Sincron pentru 
recrutare.



PROBLEMA

În aprilie 2010, compania Dedeman – deținătoare la acel moment a 18  
magazine tip DIY – a decis să îmbunătățească performanța procesului de  
recrutare utilizând soluția Sincron pentru recrutare.

Anul 2011 a adus rezolvarea a 2 mari “puncte nevralgice” identificate anterior, 
și anume:

Introducerea manuală a CV-urilor în baza de date și

Actualizarea manuală a informațiilor din CV-uri.

Orice recrutor simte că această operațiune, efectuată manual, necesită prea 
mult timp, atât pentru introducerea inițială a datelor, cât și pentru actualizarea 
ulterioară, fiind în plus rutinieră.

Sincron a venit cu soluții de automatizare a introducerii CV-urilor în baza de 
date și de actualizare a tuturor contactelor din baza de date cu un minimum de 
timp și resurse.

SOLUȚIA

Cum se pot salva peste 150 de zile din munca de HR prin optimizarea 
recrutării online?

Printr-o importanță mai mare acordată sursei de recrutare online și  
crearea unei pagini de cariere online, interconectată cu soluția Sincron. Pentru a  
utiliza mai bine sursa de recrutare online, Sincron a găsit soluția de a dezvolta  
pentru clienții săi pagini de cariere online, care pot fi integrate cu site-urile deja  
existente sau pot fi create și independent, dacă nu există site de companie.

Echipa Sincron a adaptat și implementat aplicația conform nevoilor Dedeman:

Pagina de cariere din cadrul site-ului www.dedeman.ro devine  
principalul punct de intrare a CV-urilor primite online direct în baza de 
date cu candidați, administrată prin aplicația Sincron pentru recrutare.

Orice candidat intră pe această pagină își creează un cont, apoi  
introduce informațiile personale într-un șablon de CV care este legat 
prin intermediul Sincron direct la baza de date a companiei. 

Automatizarea importului de CV-uri în baza de date se poate extinde și la altă 
importantă sursă online de colectare a CV-urilor, care este de obicei o adresă de 
email cu notorietate, tip cariere@numecompanie.ro. 

Candidații care scriu pe aceste adrese sunt redirecționați către pagina de ca- 
riere online, unde își vor introduce CV-ul direct în baza de date. De asemenea, 
există soluții tehnice prin care CV-urile colectate de pe diverse site-uri de re-
crutare nu mai trebuie introduse manual.
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Baza de date cu CV-uri poate fi actualizată mult mai rapid folosind mediul  
online și aceeași pagină de cariere. Direct din aplicația Sincron se pot trimite 
automat emailuri cu cereri de actualizare a profilului către toți candidații. 

Aceștia sunt direcționați prin email către pagină de cariere online a companiei, 
de unde profilul actualizat de către candidat este importat direct în baza de 
date Sincron.

Efortul recrutorului de actualizare a sute sau mii de profile este transferat  
candidaților, salvând timpul alocat fiecărei verificări individuale și actualizării 
manuale în sistem.

Pe scurt, în perioada ianuarie – august 2011, peste 40% din miile de noi  
CV-uri introduse în baza de date au fost importate AUTOMAT din sursele  
online, echivalând cu reducerea costurilor ce ar fi fost generate în peste 100 
de zile de muncă ale unui recrutor. Câteva mii de candidați din baza de date 
și-au actualizat singuri profilul, echivalând cu reducerea costurilor ce ar fi fost  
generate în peste 40 de zile de muncă ale unui recrutor.

Raportul extras din baza de date HR Sincron indica pentru acest interval de 8 
luni următoarele cifre:

REZULTATE
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3.863 CV-uri primite pe pagina de cariere; 

2.824 candidați veniți de pe site-urile de job-uri;

8.259 CV-uri introduse manual;

Din totalul acestor aproximativ 15.000 de CV-uri nou introduse în baza 
de date, aproape 50% au fost importate automat, adică cele primite pe 
pagina de cariere și pe site-urile de job-uri;

25% din totalul CV-urilor noi au venit din pagina de cariere de pe site-ul 
www.dedeman.ro, iar peste 3.000 de candidați și-au actualizat singuri 
profilul.

Aceste reduceri de costuri vin să confirme utilitatea aplicației Sincron pentru 
recrutare, la alegerea căreia au mai contribuit și celelalte beneficii oferite, cum 
ar fi: 

crearea unei baze de date unificate, pe care toți utilizatorii o pot accesa 
simultan, găsind rapid CV-urile (baza de date cu acces concurențial); 

căutarea candidaților după anumite criterii;

reducerea termenelor de recrutare.



O singură platformă înseamnă optimizarea proceselor, viteză mare de reacție, acces la 
date și informații de business importante, un grad înalt de control, comunicare facilă și 
folosirea eficientă a resurselor.

În calitate de furnizor de software și servicii pentru segmentul B2B, compania HR
Sincron acționează în majoritatea cazurilor ca procesator de date cu caracter personal - 
companie împuternicită de către clienții săi, în calitatea acestora de operatori de date cu 
caracter personal.

Din această postură, compania HR Sincron a tratat cu seriozitate adaptarea la GDPR, 
oferind acum o platformă de HR care respectă cerințele și standardele GDPR pentru orice 
client și oricare dintre ariile de HR gestionate (cu focus pe recrutare și administrare de 
personal). 

Clienții Sincron HR Software utilizează o soluție software de HR și servicii  
complementare care păstrează standardele de calitate și respectă noile cerințe legale.
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DESPRE SINCRON HR SOFTWARE

În 2018, Sincron HR Software se poate defini ca o platformă de 
human capital management (HCM) care gestionează centralizat 
următoarele procese de HR:

1. Managementul organizației;
2. Recrutare;
3. Onboarding;
4. Administrare de personal;
5. Pontaj;
6. Salarizare;
7. Performanță și obiective;
8. Managementul training-ului;
9. Self - service angajați;
10. Comunicare internă;
11. Analiză și rapoarte de HR.
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CONSULTANȚII SINCRON HR SOFTWARE 
ÎȚI SUNT ALĂTURI!

Atunci când alegi platforma Sincron HR Software, în întregime sau diverse soluții din cadrul 
ei, te poți baza pe serviciile de consultanță oferite de specialiștii noștri, cum ar fi: audit și 
(re)design de procese de HR, consultanță pentru implementare, training pentru utilizatori 
sau dezvoltări personalizate. 

Am implementat soluții software de HR pentru peste o sută de companii de dimensiuni 
medii și mari (de la câteva sute de angajați la zeci de mii). Fiecare proiect a avut particu-
laritățile lui, astfel că, pe lângă experiența cu tehnologia de HR, avem o bună înțelegere a 
specificului fiecărui domeniu.

Oferim know-how-ul acumulat în toate aceste proiecte prin serviciile noastre de consul-
tanță, complementare vânzării și implementării platformei Sincron HR Software. Ce facem 
concret pentru tine? 

Identificăm informațiile esențiale despre departamentul tău de HR și companie; 

Identificăm procese și fluxuri care pot fi automatizate și/sau îmbunătățite  
substanțial; 
 
Evaluăm obiectiv alternativele raportându-ne la nevoile companiei;

Definim împreună lista funcționalităților necesare în funcție de domeniul tău de 
activitate;

Realizăm un plan de implementare și prioritizăm activitățile;

Ne asigurăm de implementarea corectă a soluției, în configurarea aleasă, în fiecare 
etapă de proiect. 

Dacă te-ai decis să folosești soluția Sincron HR Software, consultanții și analiștii noștri de 
business te vor ajuta să depășești mai rapid provocările ridicate de implementarea unui 
software de HR, astfel încât la final să beneficiezi de soluția potrivită și cu rezultate pozi-
tive vizibile rapid.

Alege-ți un partener de încredere în acest proces!

SOLICITĂ UN CONSULTANT

https://eu.sincronhr.com/ro/contact/

