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Cum arată procesul de selecție la P&P România? 
 

Odată ce ați aplicat sau ați fost abordat direct și ați fost de acord să discutați cu noi despre una dintre oportunitățile de  

carieră oferite de P&P, procesul nostru de selecție constă în 7 pași care durează de obicei mult mai puțin decât ați fost 

obișnuiți cu alte companii. 

În timp ce aplicațiile la marile companii parcurg de obicei mai multe etape și o mie de mâini, noi, cei de la P&P, depunem 

eforturi în a vă da răspunsuri rapide. Aceasta înseamnă că dacă ne trimiteți aplicația dvs. astăzi – în funcție de flexibilitatea 

dvs. – veți ști în câteva săptămâni dacă ați fost selectat pentru interviul de angajare cu clientul nostru. 

  

 

 

 

 

 

 
 

1. Aplicație 
Trebuie doar să ne transmiteți CV-ul dvs. folosind fie butonul „Aplicați aici!” de pe pagina noastră „Oportunități de 

carieră” (durează maximum 1 minut) fie să-l transmiteți prin intermediul anunțului de recrutare unde ați găsit oferta 

noastră.  

Pentru ca noi să vă putem sprijini în carieră, vă rugăm să ne transmiteți doar informații actualizate și exacte, în ceea ce 

privește pregătirea, experiența și expertiza dumneavoastră profesională. 

Chiar dacă abilitățile dumneavoastră nu se potrivesc cu oportunitățile de carieră enumerate, vă rugăm să nu ezitați să ne 

contactați. Apreciem oportunitatea de a afla dacă există o posibilă potrivire cu alte locuri de muncă viitoare pe care le 

putem avea. Accesați pagina noastră „Aplicație spontană” și apăsați butonul „Aplicați aici”. 
 

2. Revizuirea Aplicațiilor 
Odată ce ne-ați transmis CV-ul dvs., în funcție de rol și numărul de candidați, analiza aplicației dvs. poate dura până la 

câteva zile. Pentru pașii următori vor fi invitați doar candidații care îndeplinesc cerințele minime, dar toți candidații vor 

primi feedback de la noi în termen de 2 săptămâni. 

Apreciem interesul și încrederea dumneavoastră în noi și ne-ar plăcea să vă păstrăm datele de contact și să luăm legătura 

atunci când va apărea un rol mai potrivit. Vă rugăm să nu ezitați să aplicați din nou când vedeți o altă oportunitate de 

carieră relevantă, fie pe pagina noastră de LinkedIn, fie pe pagina site-ului nostru de „Oportunități de carieră”. 
 

3. Confirmare Interes 
Scopul acestui pas este de a stabili dacă sunteți cu adevărat interesat de job și (cel puțin) minim calificat pentru îndeplini 

cu succes rolul. În acest fel, doar cei mai potriviți candidați vor trece la următoarele etape de selecție, cum ar fi evaluări 

și interviuri în persoană, economisind timpul echipei și al dumneavoastră. 

După confirmarea interesului dumneavoastră (fie prin e-mail, fie printr-un apel telefonic de maximum 20 de minute) 

veți primi o invitație cu un link către o platformă de programare întâlniri (Calendly) care vă va oferi acces la calendarul 

Consultantului pentru a alege ziua și ora preferată pentru fixarea primei întâlniri. 

Notă: Dacă, după ce sunteți contactat de noi, nu vă exprimați interesul de a continua cu acest proces de recrutare, vom 

informa clientul numai cu privire la numele, poziția și actualul dvs. angajator, ca dovadă a muncii noastre (că v-am 

contactat) și pentru a evita să fiți contactat din nou pentru aceeași poziție. 
 

4. Interviu cu Consultantul P&P 
Dacă, în urma analizei inițiale, vom identifica suficientă compatibilitate între profilul dumneavoastră profesional și 

așteptările aferente postului respectiv și dvs. vă confirmați interesul pentru oportunitatea de carieră pe care v-am 

prezentat-o, următorul pas este stabilirea unei întâlniri, ideal în persoană sau online, în funcție de locația și 

disponibilitatea dvs. 
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Scopul interviului care ar putea dura între 45 și 120 de minute este de a afla mai multe despre experiența, expertiza, 

punctele de diferențiere și așteptările dvs. 

Pentru că nu ne bazăm pe instinctul nostru în luarea deciziei de a avansa un candidat în proces, interviurile noastre sunt 

structurate și urmează aceleași criterii pentru toți candidații pentru un anumit rol. Pentru a profita la maximum de acest 

timp, vă recomandăm să urmați tehnica STAR / PARL 
 

(ST) P = problemă / situație și sarcină - ceea ce a fost cerut. | A = acțiune - ce ați făcut. | R = rezultat - ce ați realizat.   

| L = ce ați învățat. 
 

Formatul STAR / PARL este o tehnică eficientă pentru a vă prezenta răspunsurile în timpul unui interviu, în special atunci 

când răspundeți la întrebări deschise, deoarece vă ajută să vă structurați răspunsurile. Această tehnică vă permite să 

utilizați situații și exemple specifice pentru a crea o impresie memorabilă și pozitivă asupra intervievatorilor, care vă poate 

oferi un avantaj în obținerea unui loc de muncă. 
 

5. Evaluare 
Dacă ajungeți în etapa finală a procesului nostru de selecție, vom furniza clientului nostru un raport complet cu privire la 

profilul dumneavoastră profesional, în care vom include informațiile pe care ni le-ați furnizat, cu privire la parcursul 

dumneavoastră profesional.  

• Pentru roluri care necesită abilități tehnice aprofundate, vi se poate solicita să completați un test tehnic (30 – max. 

90 de minute). 

• Puteți fi, de asemenea, invitat să completați un chestionar de personalitate – completarea online durează ~ 45 de 

minute. Profilul rezultat va fi trimis și către dvs, deoarece aceasta este o oportunitate grozavă de a vă redescoperi 

punctele forte și zonele de dezvoltare. 

• De asemenea, vi se poate cere să furnizați informații suplimentare față de cele oferite în timpul interviului. 

• În etapele finale ale procesului de selecție, dorim să obținem referințe pentru cei mai potriviți candidați pe rol. 

Acestea oferă informații despre performanța dvs. de la persoanele cu care ați lucrat în trecut, cum ar fi: foști 

manageri, foști colegi, subordonați direcți sau parteneri de afaceri și clienți. 
 

6. Selecția / Prezentarea Rapoartelor Candidaților Selectați către Client 
În etapa finală a procesului nostru de selecție vom furniza clientului nostru un raport complet cu privire la profilul 

dumneavoastră profesional, în care vom include informațiile pe care ni le-ați furnizat, cu privire la trecutul 

dumneavoastră personal și profesional. 

Raportul detaliat pe care îl prezentăm clienților noștri este un rezumat despre cine sunteți și ce ați realizat în cariera 

dumneavoastră, precum și așteptările dvs. de la rol, echipă, companie și pachetul salarial - de fapt este un instrument de 

vânzare în care P&P oferă companiei client informații mai detaliate, descriind modul în care ați făcut diferența pe fiecare 

rol avut, spre deosebire de oricine altcineva cu experiență profesională similară cu a dumneavoastră. 

Prin urmare, vă vom cere sprijinul în clarificarea unor aspecte, pe lângă cele discutate în timpul interviului, importante 

pentru asigurarea succesului în următoarele etape ale procesului de recrutare cu clientul. 
 

7. Interviuri cu Clientul 
După transmiterea rapoartelor candidaților selecțați (între 3 și 5 propuneri, în funcție de tipul de rol, senioritate și 

industrie). Clientul va decide dacă va întâlni toți candidații propuși și începe procesul propriu intern de selecție care de 

obicei include 2 pași. 
 

*Feedback: după fiecare pas al procesului, toți candidații vor primi feedback și status în procesul de selecție. 

Apreciem înțelegerea dvs. cu privire la faptul că uneori nu putem oferi feedback imediat, deoarece uneori ar putea dura 

mai mult decât vă așteptați (fie Clientul are alte priorități ori urgențe și amână procesul, fie există un număr foarte mare 

de candidați). 
 

**Onboarding: După acceptarea ofertei de muncă, vom ține legătura pentru a primi feedback cu privire la procesul de 

integrare și la performanța dvs. în rolul pentru care ați fost angajat. Ori de câte ori simțiți că vă putem sprijini în medierea 

diferitelor situații cu noul dvs. angajator, suntem la distanță de un apel/e-mail, așa că nu ezitați să ne contactați. 
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