PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WIDEOREKRUTACJI AUTOMATYCZNEJ – WERSJA
DLA KANDYDATA

Krok 1. Dostęp do wideorekrutacji automatycznej
W celu uzyskania dostępu do wideorekrutacji kliknij w link z zaproszeniem, który otrzymałeś
w emailu.

Krok 2. Powitanie
Po kliknięciu w link z zaproszenia, uzyskasz bezpośredni dostęp do panelu, w którym
odbędzie się wideorekrutacja. Na pierwszym ekranie pojawią się szczegóły dotyczące
wakatu. Przejście do kolejnego kroku jest możliwe dopiero w momencie akceptacji
warunków nagrania poprzez “Wyrażam zgodę”. Następnie klikamy “Start”.

Krok 3. Wstęp
Do przeprowadzenia wideorekrutacji potrzebna jest kamerka oraz najnowsza wersja
programu
Adobe
Flash
Player,
którą
można
pobrać
tutaj:
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=pl. W tym kroku pojawi się nagranie powitalne  aby
przejść do kolejnego kroku należy kliknąć “Następne”.

Krok 4. Test kamerki/mikrofonu
Na tym etapie zostaniesz poproszony o przetestowanie kamerki i mikrofonu. W celu
przetestowania mikrofonu, należy kliknąć w okrągły czerwony guzik na dole ekranu, a
następnie mówić przez chwię i zatwierdzić nagranie tym samym czerwonym guzikiem.
Masz możliwość odtworzenia nagrania lub ponownego przetestowania. Jeżeli wszystko
działa poprawnie przechodzimy do kolejnego kroku klikając “Następne”. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek problemów na tym etapie nagrania klikamy “Something went
wrong”.

Po pomyślnym przetestowaniu mikrofonu, następnym etapem będzie test kamerki. Pojawi
się przed Tobą zarys postaci (widoczny na poniższym zdjęciu). Ustaw się w taki sposób, aby
być objętym obramowaniem.

Krok 4. Wideorekrutacja automatyczna
Na ekranie ujrzysz Rekrutera, który zada Ci pierwsze pytanie. Możesz je odtworzyć
ponownie – służy temu przycisk znajdujący się na środku ekranu. Po wysłuchaniu pytania,
możesz rozpocząć nagrywanie. Kliknij w okrągły przycisk znajdujący się na dole, na środku
ekranu. Pod oknem nagrywania znajduje się przycisk, dzięki któremu przejdziesz do
następnego pytania.
Pytania i odpowiedzi następują kolejno po sobie. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi kliknij
w przycisk: „Zarejestruj”.

Krok 5. Zakończenie wideorekrutacji
Na sam koniec wyświetli się komunikat o zakończeniu wideorekrutacji. Możesz także
wyrazić swoją opinię wpisując ją w okno znajdujące się na szarym tle.

Na Twój adres email zostanie przesłana informacja zawierająca szczegóły wideorekrutacji
oraz kontakt do Rekrutera.

Mamy nadzieję, że nasz Podręcznik dostarczył Ci niezbędnych informacji oraz wskazówek
na temat wideorekrutacji automatycznej. Jeżeli nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z
nami:
kontakt@hrtools.pl
Z miłą chęcią udzielimy pomocy!
Zespół HR tools

