
- STUDIU DE CAZ -

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DE 
RECRUTARE DIN CADRUL ROMTELECOM
Rezultate la 1 an după implementarea soluției Sincron  
software de recrutare



Când compania ta are un proces de recrutare complex prin varietatea de  
profiluri profesionale pe care le vizează, reducerea costurilor procesului de  
recrutare și crearea unei baze de date optimizate pentru gestionarea facilă a  
candidaților devin esențiale pentru atingerea obiectivelor.

Ce soluție vei alege pentru reducerea timpului necesar selecției și screening-ului, 
dar și pentru uniformizarea modului de lucru în cadrul departamentului tău de  
recrutare?

Compania Romtelecom a ales să folosească soluția Sincron software de recrutare în 2009 
pentru îmbunătățirea proceselor de recrutare din cadrul companiei. Un an mai târziu, am 
trecut în revistă punctele cheie ale acestei colaborări împreună cu partenerii noștri.

Te invităm să descoperi contextul utilizării soluției Sincron în cadrul companiei Romtelecom 
și aspectele cele mai importante care au marcat această colaborare:

Problema cu care se confrunta compania;

Definirea soluției și pașii procesului de implementare;

Rezultatele obținute la un an după implementarea soluției Sincron pentru  
Recrutare.
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Cât de complexă este recrutarea în compania Romtelecom? Cum se  
desfășoară ea la nivel de țară?
 
„Complexitatea procesului de recrutare constă nu doar în tipurile de metodologii aplicate, ci mai 
ales în varietatea de profiluri profesionale, în grade de complexitate diferite, ce trebuie abordate 
din perspectiva unei permanente schimbări a industriei, a cerințelor pieței și nu în ultimul rând a 
structurii companiei.”

Care sunt motivele pentru care ați ales să utilizați soluția Sincron software de 
recrutare?
 
„Am considerat necesară implementarea unui sistem informatic care să susțină procesul de  
recrutare pentru alinierea procesului de recrutare cu obiectivele strategice – mai exact,  
pentru îmbunătățirea procesului de recrutare și reducerea costurilor legate de angajări. Am optat  
pentru Sincron deoarece este o soluție sigură, rapidă și de încredere, care se pliază pe etapele 
procesului de recrutare din cadrul Romtelecom.”

Care sunt principalele obiective pe care vi le-ați fixat la nivel de îmbunătățire a  
procesului de recrutare, prin utilizarea Sincron software de recrutare?
 
„Principalul obiectiv vizat prin implementarea acestei aplicații a fost crearea unei baze de date 
optimizate de candidați pentru procesul de recrutare. De asemenea, prin utilizarea soluției  
Sincron a fost redus timpul necesar selecției și screening-ului de candidați și s-a uniformizat 
modul de lucru în cadrul organizației de recrutare.”

1.PROBLEMA:
COMPLEXITATEA PROCESULUI DE 
RECRUTARE ÎN CADRUL ROMTELECOM

2.APLICAȚIA SINCRON SOFTWARE 
DE RECRUTARE & PROCESUL DE 
IMPLEMENTARE

Ce customizări/adaptări ale aplicației de HR în funcție de specificul activității 
în retail au fost necesare pentru a răspunde exact nevoilor dvs?
 
„În urmă implementării a fost adăugată facilitatea de a importa automat structura  
organizatorică și a fost creat un set de rapoarte customizate care să răspundă nevoilor de 
raportare ale Departamentului de Recrutare. Nu în ultimul rând, aplicația a fost adaptată la pașii 
de recrutare conform procesului în vigoare în Romtelecom.”

Care au fost principalele provocări legate de implementarea soluției într-o 
formă adaptată nevoilor companiei Romtelecom?
 
„Romtelecom este o companie complexă și în continuă schimbare, ca atare procesul de recrutare 
se adaptează continuu. Așadar, soluția Sincron a necesitat o serie de personalizări elaborate 
pentru a atinge standardul ridicat cerut de către clienții interni.”

Ce părere aveți despre echipa Sincron? Cum ați lucrat cu echipa pe partea 
de analiză a nevoilor, implementarea propriu-zisă a soluției, training-uri ale  
utilizatorilor?
 
„Comunicarea foarte bună și susținută pe tot parcursul procesului de implementare a  
aplicației de HR a fost un factor esențial în realizarea obiectivelor propuse, mai ales ținând cont de  
complexitatea facilităților care au trebuit implementate. Am descoperit cu plăcere că echipa  
Sicron este alcătuită din profesioniști.”

Ce ați apreciat cel mai mult la echipa Sincron? Ce credeți că ar trebui  
îmbunătățit dpdv al contactului cu clientul?
 
„Echipa Sincron a încercat continuu să răspundă eficient cerințelor venite din partea Romtele-
com. Răspunsurile lor au fost întotdeauna prompte, iar echipa de dezvoltare a fost în cea mai 
mare măsură deschisă solicitărilor noastre variate și complexe.”



Câte persoane folosesc aplicația Sincron în activitatea de recrutare?

„O echipă de șase recruiteri folosește aplicația, iar un alt membru al echipei de recrutare este 
administrator al aplicației Sincron software de recrutare. Împreună cu managerul acestei echipe, 
în total sunt opt utilizatori ai aplicației.”

La 12 luni de la implementare, care sunt beneficiile pe care simțiți că vi le 
aduce utilizarea acestei soluții?
 
„Beneficiul unei astfel de soluții este reducerea timpului alocat pentru partea administrativă a 
procesului. Astfel, specialiștii pot aloca mai mult timp procesului de recrutare în sine.”

La ce vă ajută cel mai mult Sincron în cadrul procesului de recrutare?
 
„Principalele beneficii ale utilizării aplicației Sincron sunt reducerea la minimum a timpului alocat 
etapei administrative din cadrul procesului de recrutare, dezvoltarea unei baze de date dinamice 
cu toți candidații care aplică pentru un post în cadrul Romtelecom și, mai ales, facilitarea fluxului 
de informații între membrii echipei de recrutare.”

Care sunt funcționalitățile care vi se par cele mai utile la acest program?
 
„Considerăm utilă în situația specifică a Romtelecom evidențierea clară a pașilor procesului de 
recrutare și posibilitatea gestionării acestor pași. Un alt avantaj este și identificarea imediată 
prin rularea de rapoarte a candidaților conform unui profil necesar – în plus, putem ține clar 
evidența istoricului candidaților și a implicării acestora în proiectele de recrutare.”

Care sunt punctele care ar avea nevoie de îmbunătățiri? Ce ați schimba la  
Sincron pentru a fi și mai util?
 
„Sincron software de recrutare este o aplicație pe care ne-am obișnuit să o folosim în mod curent 
și pe care o considerăm absolut necesară pentru un proces de recrutare rapid și profesionist. Nu 
credem că sunt necesare schimbări, ci doar optimizarea timpilor de reacție ai aplicației.”

REZULTATE LA 1 AN DUPĂ 
IMPLEMENTARE CONCLUZIE

Acestea au fost elementele cheie care au punctat în primele 12 luni utilizarea 
Sincron ca soluție de management al proceselor de recrutare în Romtelecom. 
În sumar, echipa Sincron a implementat cu succes o soluție adaptată nevoilor 
Romtelecom prin:

Facilitarea alinierii procesului de recrutare cu obiectivele strategice;

Siguranța, rapiditatea și încrederea oferite de soluție, care s-a pliat pe 
etapele unui proces de recrutare complex;

Reducerea timpului alocat pentru partea administrativă a procesului de 
recrutare;

Dezvoltarea unei baze de date dinamice cu toți candidații companiei;

Facilitarea fluxului de informații între membrii echipei de recrutare;

Comunicarea susținută și deschidere în cadrul procesului complex de  
implementare.

Acestea sunt beneficii de care se pot bucura toți clienții noștri, alegând cu 
 Sincron o soluție de management al proceselor de recrutare care răspunde 
celor mai complexe nevoi organizaționale și de implementare. 

Aplicația Sincron HR Software rămâne însă îndeajuns de flexibilă pentru a 
reacționa prompt la nevoile clienților locali, fiind o soluție perfect adaptată 
pieței românești de recrutare.
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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 complementa-
re 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/servicii-hr/

