
• Ajudamos as organizações a aproveitar as abordagens mais atualizadas e as tecnologias

mais recentes para remodelar a relação empregador/empregado, conduzindo ao sucesso do

negócio e evitando os custos de uma má contratação;

• Possuímos uma maior abrangência na atração de talentos, quer pela dimensão dos

nossos recursos, quer pelas estratégias usadas para atingir os perfis certos. Os seus valores

são a nossa referência.

• Com o nosso know-how ajudamos as organizações a:

o reter e motivar os melhores talentos,

o compreender como desenvolver estratégias eficazes,

o lançar iniciativas que envolvam o alinhamento estratégico da sua força de trabalho.

A nossa equipa de Recrutamento pode ajudar a sua empresa a localizar um perfil executivo com as

competências necessárias para o crescimento do seu negócio.

Enganar-se não lhe custa apenas tempo e dinheiro, mas pode trazer outras implicações para o seu 

negócio.

Na Baker Tilly dispomos de serviços de recrutamento altamente profissionalizados, que nos 

asseguram poder atrair os melhores candidatos. A nossa intenção é ajudá-lo a tomar as melhores 

decisões sobre o melhor recrutamento para o seu negócio - isto significa encontrar alguém que não 

só cumpre as competências da função, mas também é a pessoa certa para o seu negócio.

Vantagens:

Connecting people, for a better living

A pessoa certa na função certa é uma das decisões mais importantes que um empresário 

pode tomar.

Procura os recursos certos?

Fale connosco!

Não tem os candidatos que precisa?

Temos a solução!

Tem uma taxa de rotação elevada?

Temos recursos motivados!
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Podemos trabalhar ao seu lado em qualquer fase do processo, inclusive:

• Desenvolver uma descrição do cargo e um anúncio de destaque para se adequar ao papel 

e à cultura da sua empresa;

• Utilizar várias plataformas de publicidade para promover a vaga e o seu negócio;

• Utilizar processos de entrevista baseados na competência, que permitem o melhor 

conhecimento dos candidatos e o melhor ajuste ao seu negócio;

• Efectuar as verificações de antecedentes;

• Finalizar a documentação de emprego;

• Retenção do seu novo colaborador - podemos ajudar com o acolhimento para assegurar o 

envolvimento dos colaboradores desde o primeiro dia.

A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais de auditoria e consultoria. 

Desenvolve a sua atividade em 148 países, através de 740 escritórios com 37,000 

profissionais, alcançando uma faturação mundial de cerca de USD 4,04 mil milhões.
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Saiba como o podemos ajudar. 

Consulte-nos.

Connecting people, for a better living
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