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RES: Solicitação Nota so…
De Chris Lira - Senso RH
Para contato@cajamarnoticias.com
Data Hoje 18:48

Mensagem 9 de 9   

Prezado Fernando, boa tarde!

O Grupo Senso, agradeces a todos os candidatos que compareceram
a entrevista na data de hoje.

Informamos que o anuncio não era de conhecimento da Diretoria
da Empresa, pois todas as tratativas foram efetuadas com uma
Auxiliar da qual não tinha autonomia para divulgação do nome da
Empresa e do cliente contratante. A colaboradora apenas divulga
as vagas em grupo de empregos no Facebook de acordo com a
demanda, e autorização, porém não possui autorização para fazer
anúncios em Jornais e outros canais de comunicação.

Não tínhamos (Diretoria/Gerencia - Grupo Senso) conhecimento em
relação a proporção deste anuncio, e nem a data que o mesmo
seria publicado, pegando a empresa de surpresa.

Ao chegar os candidatos foram todos entrevistados, sendo
avaliado o perfil de cada candidato para contratação,
independente de Experiência ou não.

Alguns colaboradores foram embora devido a informação que
precisaria de experiência na área de logística, do qual não é
correta esta informação, pois as vagas demandam apenas de um
perfil profissional aceitável para contratações, pois
precisamos colocar pessoas capacitadas para exercer as funções
corretamente.

Contudo, nessas entrevistas de hoje foram já analisados o
perfil dos candidatos e já aprovados 50% dos candidatos para
contratações a partir da semana que vem, pois o início do
trabalho será a partir de 21/11/2019.

As vagas ainda estão disponíveis e serão entrevistados
candidatos durante o decorrer da próxima semana para
contratação da demanda solicitada.

Outras demandas de vagas estão sendo solicitadas, estando esses
candidatos com o cadastro no banco de dados para novas
oportunidades nas regiões informadas.

Agradecemos a compreensão, e estamos a disposição para qualquer
esclarecimento.

Att

Grupo Senso

-----Mensagem original-----
De: contato@cajamarnoticias.com <contato@cajamarnoticias.com> 
Enviada em: sexta feira 8 de novembro de 2019 14:24
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