
1. SNADNÉ ZAPOJENÍ LINIOVÝCH MANAŽERŮ

Jedna z nejdůležitějších produktových výhod ATS Teamio. Tuto vlastnost 
si uživatelé velmi pochvalují. Spolupráce s  manažery je během náboru 
nezbytná a  díky možnosti přidělit lidem v  rámci firmy vhodné role 
a pravomoci půjde dobře od ruky. HR snadno přizve do hry vedoucí týmů, 
vše ulehčuje i mobilní přístup.

7 důvodů, proč k náboru 
používat naše ATS

Další z  důležitých a  oceňovaných vlastností. Možnost vstupovat do 
výběrka z  mobilního zařízení, když potřebujete něco rychle vyřešit, 
doplnit poznámku nebo hodnocení, je velmi praktická. Teamio je plně 
responzivní, takže stačí vzít do ruky mobil, přihlásit se v  internetovém 
prohlížeči a vše můžete dělat tak, jak jste zvyklí. Jestliže chcete uchazečům 
telefonovat nebo psát SMS a máte rádi okamžité notifikace, stáhněte si 
Teamio jako aplikaci do mobilu.

My to nezvládneme, ale Teamio si pamatuje dřívější kandidáty, pohlídá 
duplicity a připomene historii uchazeče, když se po čase hlásí znovu na 
jinou pozici (vše samozřejmě v souladu s GDPR). Funguje i jako archiv 
talentů – než otevřete další nábor, zkuste se nejdříve podívat do databáze 
dřívějších uchazečů, možná kontakt na toho pravého už máte. Nebo 
naopak zjistíte, že stejný člověk se již v minulosti v jiném týmu neosvědčil.

Tři kola s desítkami kandidátů, nebo osobní pohovor u kávy? Každý nábor 
je specifický. Teamio je nyní postaveno tak, abyste mohli celý proces 
řešit podle sebe. Všechny kroky si můžete nastavit na míru vaší firmě 
i obsazované pozici. Nebo si rovnou přidáte vlastní – jak to vyhovuje vám. 
Sami si nastaví počet fází náboru a  jejich názvy. Můžete vytvořit vlastní 
stavy uchazečů (třeba Den na zkoušku, Odeslání nabídky apod.). A  díky 
sloupcovému zobrazení uchazeče prostě vezmete a  přetáhnete do 
kategorie, kam patří. Jediným pohybem.

Umí vše, co má moderní správa náboru umět, a k tomu plno věcí navrch. Zkontrolujte si, jestli 
znáte všechny zásadní funkce a vymoženosti Teamia a jestli je ve vaší firmě využíváte naplno.
 
Teamio slouží při náboru nejen pro potřeby HR oddělení, k jeho výhodám patří i snadná spolupráce
s manažery a dalšími kolegy, čímž usnadní práci všem. Tady je 7 hlavních výhod nového Teamia:

2. MOBILNÍ PŘÍSTUP K NÁBORU

3. ARCHIV UCHAZEČŮ

4. FLEXIBILNÍ NÁBOROVÝ PROCES



Důležitá součást moderní ATS. Nejste si jistí, potřebujete poradit? Jsme 
tu pro vás okamžitě k  zastižení na chatu i  telefonu. Je právě půlnoc? 
Pro naše klienty je k  dispozici obsáhlá Teamio Akademie, v  níž kdykoli 
najdete návodná videa pro práci v  systému – od prvního nastavení až 
po speciální postupy. Každý měsíc vás také zveme na webinář, kde se 
potkáte s personalisty i  lidmi z Teamia. Prozradíme vám řadu fíglů, tipů 
a triků, s nimiž se naučíte využívat i pokročilejší funkce. Živě, nebo později 
ze záznamu, je to na vás. Chcete se vidět osobně? Domluvíme si schůzku 
nebo třeba školení ve firmě.

Z Jobs.cz 4 uchazeči. K tomu 5 z Prace.cz. A další 3 z Práce za rohem... 
Díky propojení se teď snadno dostanete ke kandidátům nejen 
z portálů rodiny LMC, ale zdrojem pro vás bude i desítka serverů, kam 
chodí aktivní hledači práce. A  také sociální sítě a  oborové weby pro 
profesionály. Jednoduše se propojíte i  s  dalšími zdroji, head huntery 
a agenturami. Stačí vám jedno místo – Teamio. Dokáže také importovat 
data i exportovat pozice.

Teamio vám kryje záda. Ve spolupráci s velkou právní kanceláří a specialisty 
na bezpečnost dat jsme sestavili neprůstřelný systém ochrany. Všechna 
CV, potřebné dokumenty i  své vlastní poznámky snadno a  bezpečně 
nasdílíte kolegům. A  nemusíte se bát, že budou mít osobní údaje 
uchazečů ledabyle uložené a dostane se k nim někdo nepovolaný. Patří 
sem i automatizovaná péče o GDPR, nemusíte se o nic starat, Teamio vás 
včas upozorní.

5. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

6. PROPOJENÉ ZDROJE KANDIDÁTŮ

7. OCHRANA DAT BEZ STAROSTÍ

PŘIPRAVENI? ODŠKRTNĚTE SI, KTERÉ VÝHODY 
ATS TEAMIO ZNÁTE A VYUŽÍVÁTE:

1. Snadné zapojení liniových manažerů

2. Mobilní přístup k náboru

3. Archiv uchazečů

4. Flexibilní náborový proces

5. Zákaznický servis

6. Propojené zdroje kandidátů

7. Ochrana dat bez starostí


