เพิม
่ ประสิทธิภาพด้วยโปรเจค
โปรเจคคือพื้นที่เพื่อการจัดระเบียบใน Recruiter ซึ่งคุณสามารถค้นหาผู้สมัครและบันทึกงานทัง
ั้ ที่เป็น
้ หมดของคุณในตําแหน่งที่ตง
ส่วนกลางที่เดียวได้ ดังนัน
้ คุณและสมาชิกทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงทุกอย่างที่คุณต้องการได้ในที่เดียว คุณสามารถใช้โปรเจค
เพื่อทํางานกับงานที่กําลังเปิดรับสมัครปัจจุบัน สร้างไปป์ไลน์บุคคลที่มีศักยภาพในอนาคต หรือติดตามพนักงานในปัจจุบันเพื่อ
ตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในอนาคตภายในองค์กรของคุณ

แท็บ Talent Pool
เมื่อคุณสร้างโปรเจค Recruiter จะทําการค้นหาแบบผสมผสานโดยอัตโนมัติภายในแท็บ Talent Pool ของโปรเจคของคุณ โดย
อ้างอิงตามเกณฑ์ที่คุณได้ใส่ไว้ จากแท็บ Talent Pool คุณสามารถค้นหาทัว่ ทัง
้ เครือข่าย LinkedIn ได้อย่างง่ายดาย และสามารถ
ใช้ตัวกรองเพื่อปรับการค้นหาของคุณให้ดีข้ึน หากคุณต้องออกไปทําอะไรอย่างอื่นหรือเริม
่ การค้นหาใหม่ที่ต่างออกไป คุณสามารถ
กลับไปที่แท็บ Talent Pool ได้ทุกเมื่อ Recruiter จะจดจําทุกสิ่งที่คุณได้ใส่ไว้ที่นี่ แม้กระทัง
่ หน้าที่คุณกําลังอยู่ คุณจึงสามารถ
กลับมาทํางานกับการค้นหาของคุณต่อจากตําแหน่งที่คุณทําไว้ก่อนได้โดยง่าย

จัดการแหล่งการจ้างหลาย ๆ แหล่งภายในโปรเจค ซึ่งรวมถึงการค้นหาใน
การนําทางระหว่างแท็บต่าง ๆ ในโปรเจค

Recruiter การจับคู่ที่แนะนํา ผู้สมัครงาน และเพิ่มผู้สมัครด้วยตนเอง

ดู search history

เลือก Hidden from

ของคุณเพื่อดูการ

results
เพื่อดูโพรไฟล์ที่คุณได้

ค้นหาในอดีต
ที่คุณเคยทําไว้และสั

ซ่อนไว้ในโปรเจคนี้

มพันธ์กับ โปรเจคนี้

คลิกที่ปุ่ม Hide

ใช้ Spotlights

แล้วโพรไฟล์จะ

เพื่อมุ่งความสนใจ

ซ่อนจากคุณภายใน

ไปที่ผู้สมัครเป้าหม

บริบทของโปรเจคนี้

ายที่ได้แสดงความ

เท่านัน
่ น
้ ซึ่งโพรไฟล์ที่ซอ

สนใจซึ่งมีแนวโน้ม

นี้จะยังคงปรากฏอยู่ใน

ที่จะตอบสนองกับ

การค้นหาในอนาคตภาย

คุณมากกว่า

นอก
ใช้ตัวกรองเพื่อปรับ

คลิกที่ปุ่ม Save to pipeline

ปรุงการค้นหา

เพื่อเพิ่มโปรไฟล์ไปยังไปป์ไลน์
โปรเจคของคุณอย่างรวดเร็ว
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โปรเจคนี้

แท็บ Pipeline
เมื่อคุณบันทึกโพรไฟล์ไปยังโปรเจคแล้ว โปรไฟล์จะได้รบ
ั การเพิ่มไปยังแท็บ Pipeline ในโปรเจคของคุณ ไปป์ไลน์ของคุณ
ประกอบด้วยผูส
้ มัครที่คุณได้ระบุว่าสอดคล้องกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ และคุณสนใจที่จะติดตามผลด้วย คุณจะสามารถดู
ผู้สมัครทัง
ุ สนใจได้อย่างรวดเร็ว หรือดูผส
ู้ มัครตามขัน
้ หมดที่คณ
้ ตอนที่พวกเขาอยู่ภายในกระบวนการสรรหา โดยการใช้ลิงก์สถานะ
My pipeline ในช่องซ้ายของแท็บ Pipeline การแสดงสถานะจะแตกต่างกัน ทัง
่ ับการตัง
้ ูแลระบบภายในแดช
้ นี้ข้ึนอยูก
้ ค่าของผูด
บอร์ด Recruiter ของคุณ
ใช้ Pipeline search และตัวกรองเพื่อจํากัดรายชื่อผู้สมัครให้แคบลงโดยแสดงตามชื่อ
ตําแหน่งงาน ทักษะ ตําแหน่งที่ตัง
้ จํานวนปีที่มีประสบการณ์ และอื่น ๆ

เลือกว่าคุณ

ได้มุมมองภาพรวม

ต้องการจะเรียงลํา

ว่าผู้สมัครอยูในขัน
้

ดับผู้สมัครใน

ตอนใดของกระบวน

โปรเจคของคุณ

การสรรหา

อย่างไร

คลิกที่ระยะใดก็ได้
เพื่อดูผู้สมัครเหล่านัน
้

เลือกโพรไฟล์ทีละ
หนึ่งหรือมากกว่าแล้ว
เลือกทําการกระทํา
แบบเป็นกลุ่ม
ตรวจสอบกิจกรรมที่
ติดตามบนโพรไฟลฺ
รวมถึงคําวิจารณ์ที่
ได้รบ
ั ข้อความที่ส่ง
บันทึกย่อที่เพิ่มไว้แล้ว
หรือโปรเจคอื่นที่ผู้
สมัครได้รบ
ั การบันทึกไว้
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แท็บ Project Settings
แท็บ Project settings คือทีท
่ ี่คุณสามารถแก้ไขและจัดการการตัง
้ ค่าและรายละเอียดระดับโปรเจคทัง
้ หมด
แก้ไข Project details เช่น
ชื่อโปรเจค คําอธิบาย
ตําแหน่งงาน ตําแหน่งที่ตัง
้
และระดับอาวุ โส
หากมีงานงานหนึ่งโพสต์ใน
โปรเจคของคุณ แก้ไขการ
Applicant Rejections setting
ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธผู้สมัคร
จากต่างประเทศได้โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเปิดและปิดคุณ
ลักษณะที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้
สมัครที่ถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
และคุณยังสามารถปรับแต่งจด
หมายแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง

Archive Project
เมื่อคุณได้รบ
ั คนเข้าทํางานแล้ว
คุณสามารถเชิญผู้สมัครคน
สําคัญให้ส่งวิดีโอแนะนําตัว
หลังจากที่คุณรับใบสมัครขอ
งพวกเขาแล้วได้
เลือกคําถามสองคําถามซึ่งผู้
สมัครสามารถตอบด้วยวิดีโอ
หรือการเขียน
คุณสามารถปรับแต่ง
ข้อความเชิญด้วยตนเองได้ที่
นี่ก่อนส่งให้ผู้สมัคร
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สลับการเปิดหรือปิด
Workflow settings
เหล่านี้เพื่อควบคุมการ
แจ้งเตือนไปยังผู้สมัคร
และระยะของไปป์ไลน์

หากมีงานงานหนึ่งโพสต์
ในโปรเจคของคุณ
จัดการประกาศรับสมัคร
งานของคุณ
รวมทัง
้ การแก้ไข
การทําใหม่และการปิด
การรับสมัครงาน

หากมีงานงานหนึ่งโพสต์ในโป
รเจคของคุณ
แบ่งปันประกาศรับสมัคร
งานของคุณบนโซเชียลมีเดีย
เพื่อเข้าถึงผู้สมัครได้มากขึ้น

การนําเข้าผู้สมัครครัง้ ละ
หลายคนจากสเปรดชีต
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
เพื่อดูการจัดรูปแบบที่แนะนํา

แบ่งปันโปรเจคของคุณกับค
นอื่น ทีมของคุณทัง
้ ทีม

หากมีงานงานหนึ่งโพสต์ใน

หรือผู้จัดการฝ่ายว่าจ้าง

โปรเจคของคุณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

เชื่อมโยงงานนัน
้ เข้ากับ

ขณะที่คุณทํางานในกระบวน
การจ้าง

โปรเจคอื่น
และผู้สมัครที่สมัครหลัง
จากที่คุณเชื่อมโยงงานจะ
ปรากฏขึ้นใน Talent Pool
ของโปรเจคนัน
้ เช่นเดียวกัน
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