Recursos Humanos Corporativos

Contrate e treine os melhores talentos, padronizando seu processo global de
seleção de idiomas
Avaliações de idiomas totalmente automatizadas
Capturamos os melhores talentos, superando a concorrência
por meio de nossos resultados imediatos
Aumentamos seu número de talentos enquanto simplifica seu
processo de recrutamento global
Combinamos avaliações de idiomas específicas para atender às
suas necessidades de negócios
Oferecemos perguntas personalizadas projetadas
exclusivamente para centrais de atendimento e terceirização de
processos de negócios
Fornecemos uma experiência de avaliação de idiomas
profissional e impressionante para seus funcionários em
potencial

Aquisição de Talento
A aquisição bem-sucedida de talentos globais é a maior vantagem que as empresas do século XXI podem usar para manter uma posição
dominante à frente da concorrência. Os principais especialistas acreditam que o uso da inteligência artificial (IA) interromperá bastante
o processo de contratação. Usando nossas avaliações de idiomas adaptáveis e orientadas por IA, somos capazes de fornecer resultados
precisos e instantâneos. Nossas avaliações não são apenas as mais avançadas, mas também usamos dados de líderes do setor para
fornecer informações utilizáveis. Por exemplo, você gostaria de saber quais parâmetros de referência (mercado) as principais empresas
estão usando? Nós podemos fornecer isso. Gostaria de conhecer tendências, resultados, práticas recomendadas e estratégias para testar
seus candidatos? Nós podemos fornecer isso também. Não testamos apenas, testamos com propósito.

Escale Rápido, Voe Alto
A confiabilidade da avaliação protege seus negócios. Ao contrário de muitos outros serviços de avaliação de idiomas que
dependem de classificação humana, utilizamos IA (Inteligência Artificial) e machine learning para remover a ambiguidade
e a classificação humana tendenciosa. A nossa tecnologia patenteada é a avaliação de idioma automatizada mais
Em Confiança
válida e confiável. Nossas avaliações estão alinhadas com os principais padrões do setor (CEFR, ACTFL, TOEFL,
om as Melhores
IELTS e TOEIC), e nós também temos dados que fornecerão as melhores práticas em seu setor. Desta forma,
seus resultados podem ter um impacto significativo nos seus negócios - e no seu sucesso como recrutador
Marcas do Mundo
ou treinador.

Uma Solução Completa para Todas as Indústrias
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Bancário
Central de atendimento
CIA Aérea
Cuidados de saúde
Hotelaria
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Interpretação
Manufatura
Outsourcing
Pessoal
Seguro
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•
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Serviços profissionais
Tradução
Varejo
Viagem de Turismo

PEÇA UMA DEMO
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