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BizLawyer lanseaza LegiTeam, portal de recrutare în domeniul juridic. Instrument
util pentru case de avocatura, companii, firme de recrutare și avocați care cauta
echipe noi

Biz

Lawyer lanseaza LegiTeam (www.legiteam.ro, www.legi.team), un portal de recrutare gratuit, pus la
dispozitia caselor de avocatura, companiilor care vor sa angajeze consultanti juridici/in-house lawyers si a
firmelor de head-hunting din domeniul juridic. Societatile de avocati pot afisa si oferte de joburi pentru
departamentele suport (translatori, IT/Tehnology, Finance & Accounting, Marketing/Communication, HR).

LegiTeam este un instrument valoros si pentru avocatii aflati in cautarea unor noi oportunitati, acestia avand
posibilitatea, dupa inregistrare, sa caute job-ul preferat, sa aplice pentru ofertele active sau sa creeze propriile
criterii de cautare pentru job-ul potrivit.
Serviciile LegiTeam vor fi gratuite pana in luna iulie, pentru toate tipurile de anunturi si pentru orice perioada de
afisare a acestora, urmand ca in a doua parte a anului sa fie configurate pachete potrivite pentru fiecare tip de
solicitare. Chiar si atunci, postarea anunturilor de recrutare va ramane gratuita in anumite conditii. Partenerii Biz
Lawyer vor avea o pozitie deschisa gratuit pe LegiTeam pe toata durata colaborarii.

Cum functioneaza? Beneficii

Firmele de avocati si companiile care angajeaza in departamentul juridic pot folosi instrumentul de recrutare oferit
de LegiTeam, avand la dispozitie mai multe actiuni pentru alegerea celor mai buni canditati. Ei pot intocmi direct
pe portalul LegiTeam o lista scurta cu avocati, in-house lawyers sau legal staff, dupa ce primesc aplicatiile
acestora, fiind anuntati prin email la fiecare actiune. Angajatorii pot selecta aplicatiile care corespund cerintelor,
pot trimite mesaje candidatilor, pot face anumite comentarii in evaluarea interna a CV-urilor si pot crea spatii de
lucru in interiorul aplicatiei LegiTeam, dedicate angajarii in diferite departamente. De asemenea, pot marca
anumite anunturi neconforme ca spam.
Si candidatii au la dispozitie un panou de control in care pot vedea job-urile noi, pot crea profile si CV-uri, pot
interactiona cu angajatorii sau isi pot crea alerte pentru job-urile dorite, primind ofertele pe adresa de email oferita
la inregistrare.

Inregistreaza-te si profita de oferta noastra!
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Pentru a accesa LegiTeam, primul pas este inregistrarea in portal, in cativa pasi. In prima faza utilizatorul se
inregistreaza simplu, optand pentru categoria de angajator sau angajat. Daca este angajator, in a doua faza adauga
compania/societatea de avocati pentru care initiaza recrutarea, urmand ca mai apoi sa intocmeasca anuntul de
recrutare completand rubricile ajutatoare. Postarea este gratuita, angajatorul urmand a specifica perioada in care
anuntul este activ.
Toate conturile sunt activate de un administrator LegiTeam, echipa noastra urmand a oferi sprijin celor care ne cer
ajutorul.
Anunturile partenerilor vor fi afisate si pe paginile dedicate de pe Facebook si LinkedIn.
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