
Acesta nu este momentul să ne oprim, ci să ne adaptăm .
Gi Group vă ajută să vă adaptați procesele la noile
provocări ale mediului de afaceri, protejând siguranța
angajați lor, crescând productivitatea și generând valoare
adăugată . Aflați cum vă putem ajuta.

CUM NE-AM ADAPTAT ÎN GI GROUP?

VĂ PUNEM LA DISPOZITIE SERVICII DE 
OUTSOURCING

Pentru că vorbim de o modificare a comportamentului candidaților, nu trebuie sa uităm
de schimbările, care vor fi din ce în ce mai vizibile, în rândul companiilor angajatoare.
Se va pune un mult mai mare accent pe politici de personal predictive si proactive, din
punct de vedere al asigurării nivelului de siguranță, eficientizare productivitate dar si
cost. Una dintre măsurile cel mai frecvent utilizate pentru un bun cost control, este
soluția outsourcing. Fie ca vorbim de activități de tip office sau de lucruri mult mai ușor
cuantificabile, cum ar fi cele din sistemul logistic, outsourcingul vă poate oferi rezultate
concrete pe eficiență și cost.

Avelino España, Director Field Marketing Gi Group Outsourcing

“Cu acest tip de serviciu am putut ajuta chiar și micii
întreprinzători, care luați prin surprindere și forțați de
împrejurări, au fost nevoiți să ceară suport specializat. Fie că
vorbim de zona de comerț cu amănuntul, agricultură sau
chiar mici provideri de servicii de consultanță, am reușit să le
oferim un punct de sprijin în această perioadă, dificilă pentru
noi toți. “

Negociere si  
consi l iere online

Atât in relația cu partenerii noștri cat
si in gestionarea formalităților
specific serviciilor pe care le oferim,
păstram distanta si ‘’ne întâlnim’’
doar in mediul online.

Contracte comerciale 
semnate digital

Pentru ca valoram timpul partenerilor noștri,
ne-am adaptat astfel încât sa putem finaliza si
semna documente comerciale, in regim
remote.

Procese de selecție 
gestionate online

Partenerii si candidații noștri sunt, întâi
de toate, oameni care trec prin aceasta
perioada împreuna cu noi. Pentru
siguranța lor, gestionam procesele de
Recrutare online, fiind flexibili 100%
disponibilității persoanelor cu care intram
in contact virtual.

Vizite și cafenele

virtual cu clienții
Inițiative precum cafenele virtuale ne-au 

permis să continuăm alături de client, 

înțelegând situația acestuia și însoțindu-l 

în procesul de revenire la normalitate.

SOLUTII PENTRU 
GESTIONAREA RISCULUI 
COVID-19

Luând în considerare contextul actual și, de asemenea, faptul că în majoritatea țărilor din Europa
de Est, criza Covid-19 a lăsat urme adânci, am pregătit împreună cu parteneri certificați, un
program complet care permite clienților noștri să fie pregătiți pentru relansarea activității lor în
condiție sigură pentru angajați, clienți și parteneri.

Va exista o relaxare treptată a măsurilor restrictive impuse populației, dar chiar și atunci când
permit revenirea la locurile de muncă, călătoriile și cazarea, va exista o sensibilitate puternică din
partea angajaților, clienților și partenerilor în ceea ce privește protocoalele puse în aplicare de către
structurilecare vizează reducereariscurilor de contagiune.

Unele dintre procedurile și standardele de control care urmează să fie aplicate în faza acută vor
rămâne, de asemenea, într-o stare „normală”, deoarece sunt capabile să prevină orice răspândire
de noi forme de infecție.

Este de prevăzut că percepția angajatului, candidatului, partenerului asupra unei structuri alerte la
riscul de contagiune să devinăun motor al alegerii fundamentale de cumpărare.
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Protocol de siguranță

In Gi Group am stabilit proceduri
interne clare pentru a asigura
siguranța colegilor noștri si a tuturor
celor care aleg sa ne treacă pragul,
parteneri, candidați si furnizori

Telemunca. De la 
posibilitate la realitate

¡În ciuda distanței, creativitatea și
agilitatea ne-au unit mai mult ca niciodată!
Covid-19 ne-a arătat că este posibil să
lucrăm de acasă și să continuăm să oferim
cel mai bun serviciu companiilor și
candidaților.

CUM NE AJUTĂM CLIENȚI I  SĂ SE ADAPTEZE ?

AVEȚI NEVOIE DE SUPORT PENTRU A VĂ ADAPTA LA NOUA REALITATE DE BUSINESS ? C o nta c taț i - n e !

ADAPTARE

VĂ PUNEM LA DISPOZITIE SERVICII DE 
OUTPLACEMENT

Vorbim în mod accentuat despre revenirea la activitate în contextul noului normal.
Credem în asta, vă ajutăm să faceți asta și să vă adaptați cu scopul de a prospera
intr-un mediu de business nou. Cu toate astea, e important să nu pierdem din
vedere că această criză a dus la un număr mare de persoane aflate în căutare de
job. În acest sens, putem oferi servicii de outplacement, care să vă permită să
oferiți angajaților care nu își mai găsesc locul în companie, consiliere și îndrumare
în obținerea unui nou loc de muncă. Considerăm ca, în noul context mai ales, grija
pentru oameni va face diferența.


