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 المحتملينإعطاء األولوية للمرشحين 
 باستخدام 

 العالقة بيانات على بناء   مؤسستك، ومع معك يتفاعلوا أن المرجح من الذين للمرشحين األولوية إعطاء  على  تساعدك

 في المتواجدين المحتملين المرشحين من  لرسالة االستجابة احتمالية تزيد المتوسط، في.  من المقدمة والنشاط

 .٪64 بنسبة بك الخاصة 

 كيفية استخدام  

1  . 
 المرشح  وتفاعل رسائلك سجل  على   بناء   لك استجابتهم ُيرجح

    يقوم .  لك   استجابتهم   احتمالية   تزداد   الذين   المرشحين   على     ميزة   باستخدام   التوظيف   عملية   وتيرة   بتسريع   قم   

ا   القائمة   هذه   بإنشاء    زيادة   على   يساعدك   مما   قبل،   من   النجاح   فيها   حققت   التي   األماكن   عن   المستقاة   والبيانات   المرشح   بيانات   إلى   استناد 

  في   النتائج .  أفضل   استجابة   معدالت   على   للحصول   التواصل   في   أولوياتك   تحديد   وعلى   حد   أقصى   إلى   لديك   المؤهلة   المواهب   مجموعة 

 . أفضل   بشكل   تناسبك   التي   المواهب   تحديد   على   يساعدك   مما   فريد،   بشكل   مؤسستك   وأجل   أجلك   من   مصممة   هذه   

2 . 
 الجديدة  العمل فرص حول التوظيف جهات إلى باالستماع حالي ا مهتمون مرشحون 

ا 90 الـ خالل أعلنوا الذين المرشحين استكتشف  . الجديدة المهنية الفرص حول التوظيف جهات من لالستماع متاحون أنهم  الماضية يوم 

 .الشخصية ملفاتهم  ملخص في قسم  على بالنقر وذلك المحددة المهنية اهتماماتهم عن المزيد على تعرف

  من   حدد 

  لنتائج  األيمن   الشريط

 . ُتجريه  الذي   البحث 
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 1 الضعف بمقدار  بريد على ردهم  احتمالية تزداد المتاحون المرشحون:  مفيدة فكرة

 . المتقدمون السابقون 3
  على  وظيفة لمنشور  استجابة   لشركتك  التقدم  في بدأوا أو السابق في تقدموا 

وهم المتقدمون الذين بدأوا  -" باإلضافة إلى " استعرض المتقدمين الذين جمعتهم من خالل وظائف 
معك. يسمح لك البحث باستخدام عامل تصفية المتقدمين السابقين  عملية التقديم وشاركوا ملفهم الشخصي الكامل على 

د باستهداف المرشحين الحاصلين على الميدالية الفضية وهم الذين لم يتمكنوا من اجتياز خط النهاية في وظيفة سابقة ولكنهم ق
 يناسبون المناصب الشاغرة التي لديك اآلن.

 2 .أضعاف أربعة إلى  بريد على ردهم احتمالية تزيد التقديم عملية بدأوا الذين المتقدمون: مفيدة فكرة

4 . 
 شركتك   في لموظفين األولى الدرجة من زمالء هم

 من التحقق الموظفون يستطيع. البحث عملية تسريع على شركتك في بأشخاص المتواصلين المرشحين على التركيز سيساعدك

ا ويمكنهم  للمنصب، المرشح مالءمة حول افتراضاتك صحة  . المواهب أفضل إلى وصولك في المساعدة أيض 

 3 .يعرفونه شخص خالل من هي جديدة وظيفة على للحصول األشخاص يستخدمها التي 1 رقم  الطريقة: مفيدة فكرة

5  . 
 وظيفة  منشور  أو التحديثات في عام  بشكل تفاعلوا أو لشركتك المتابعون هم

 المهنية العالمة خالل من الشركة منشورات على التعليق أو المشاركة أو اإلعجاب مثل عام بإجراء  قاموا الذين المرشحين استعرض

 مفيدة هذه . المدعومة الحمالت وتحديثات الوظائف ومنشورات الشركة وتحديثات الشركة صفحة ذلك في بما لشركتك،

 .به تقوم الذي بالعمل ويهتمون التجارية عالمتك بالفعل يعرفون الذين المحتملين المرشحين استهداف في

 3 . بريد قبول معدل من يضاعف أن يمكن لشركتك المهنية العالمة صياغة: مفيدة فكرة

هل تعلم؟

 . على قائمة بحث عملية تنبيه حفظ يمكنك

ا محفوظة بحث تنبيهات على الحصول يمكنك ، على قائم  بحث بحفظ قمت إذا  على. تلك  لـ خصيص 

ا إشعارك سيتم  ، على قائم  بحث بحفظ قمت إذا المثال، سبيل  مرشحون يتفاعل عندما تلقائي 

 .لشركتك المهنية العالمة مع جدد
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