
Järjestelmällisyyttä ja 
ketteryyttä rekrytointeihin 
LAURA™-palvelun avulla

Esite
LAURA Rekrytointi Oy



Monipuolinen rekrytointityökalu

Näyttävät rekrytointi-ilmoitukset

Mutkaton ja tarkoituksenmukainen työnhaku

Ketterä ja nopeatempoinen hakijaviestintä

Me haluamme, että 
onnistut rekrytoinneissa!



Kotimainen tietoturvallinen palvelu – data ja tuotekehitys Suomessa!

Suomenkielinen asiakaspalvelu

Kattava kotimainen ja kansainvälinen verkosto, josta löydät osaajat

Kotimainen, tietoturvallinen ja 
GDPR-yhteensopiva rekrytointi!



Rekrytoijan paras työkaveri

Rekrytointilupa

Rekrytointiluvan hakeminen 
sähköisellä lomakkeella ja 
hyväksymiskierto *

Rekrytointimarkkinointi Hakemusten vastaanotto

Lajittele, tägää ja merkitse hakijoita. 
Löydä parhaat osaajat kattavalla 
hakutoiminnolla ja salli automatiikan 
avustaa hakijaviestinnässä.

Näyttävä rekrytointi-ilmoitus, johon 
työnantajabrändin lisäksi voi upottaa 
videoita ja kuvia.

Raportointi

Johda rekrytointeja tiedolla 
mittareiden, raporttien ja 
tilastojen avulla. Integroi 
rekrytointi osaksi nettisivujen 
kävijäseurantaa (esim. Analytics 
tai Tag Manager -seurannalla)

Valinta ja karsinta

Löytyikö paras hakija? Annoithan 
automatiikan lähettää ”Ei kiitos”-
viestit puolestasi?

Tiesitkö, että Osaajapankin yli 100 000 osaajalla on 
valmis profiili, jolla he voivat hakea teillekin?

* Lisäpalvelu. Palvelua voi käyttää myös ilman rekrytointilupaa.



Ketterä käyttöönotto

Sopimus

Lyödään kättä päälle ja ryhdytään 
hommiin! Alkumäärittely hoituu 
näppärästi sähköisellä 
esitietolomakkeella.

Aloituspalaveri Palvelun avaaminen

Säädetään järjestelmän sisältö, ja 
brändi-ilme sekä tehdään integrointi 
kotisivuille ja muihin kanaviin

Ketterä 1-2 tunnin palaveri, jossa 
sovitaan perusmäärityksistä, 
käyttöönotettavista moduuleista 
ja aikatauluista.

Käyttöönotto

Siivotaan käyttöönoton ja 
koulutusten aikainen testidata. 
Sitten ei muuta kuin rekrytoinnit 
käyntiin!

Pääkäyttäjäkoulutus

Ei oppi ojaan kaada! Parin tunnin 
ketterällä pääkäyttäjäkoulutuksella 
rekrytoinnit saa loistavasti vauhtiin!

Käyttöönotossa olisi hyvä olla asiakkaan puolelta 
1-2 pääkäyttäjää tai HR-ydinkäyttäjää,  jotka tulevat 
lopulta käyttämään palvelua päivittäisenä työkalunaan.



Monikanavainen rekrytointimarkkinointi

Kotisivut

Intra

Facebook

Ilmoitusten jakaminen

Rekrytointi.com

TE-palvelut *

TyönhakusivustotOmat sivut

Euraxess *

Duunitori *

Oikotie *

Monster *

Twitter

LinkedIn

WhatsApp
* Lisäpalvelu 

Kattava verkosto

28 kumppanimediaa



Lisäpalvelut täydelliseen rekrytointiin

Rekrytointilupa

Sijaishallinta

Integraatio HR-järjestelmään

Työpaikkavahti

Kertakirjautuminen (single sign-on)

YT-moduuli (uudelleensijoitus & takaisinotto)

Anonyymi rekrytointi eli sokkorekrytointi

Rekrytointitoimeksiannot



”LAURA™ on erittäin käyttäjäystävällinen ohjelma. 
Käyttäjiä meillä on LAURA™:ssa lähemmäs 100 ja 
palaute ohjelman käytöstä on ollut pääosin pelkästään positiivista.”

– Mari Mikkonen, henkilöstöpäällikkö, Etola Oy



044 7700 560

info@rekrytointi.com

www.laura.fi

www.rekrytointi.com


