
randstad 
relevate.

o pacote de 
tecnologia de 
talento

Combinámos toda a nossa gama de tecnologia 
numa plataforma intuitiva e eficiente chamada 
Randstad Relevate. É a sua solução para um 
mundo de trabalho digitalizado que precisa de 
rapidez, agilidade e flexibilidade. Alavanca a IA e 
os melhores recursos digitais para tornar o seu 
trabalho mais fácil.

da randstad.



a resolver os seus desafios.
relevate talent search
aceda à nossa base de dados de talentos e filtre por competências, 
experiência ou localização
Em vez de colocar um anúncio de emprego e esperar (e esperar), pode 
retomar o controlo do seu processo de contratação com uma forma mais 
rápida e simples de encontrar candidatos.

relevate match
tecnologia de correspondência avançada para encontrar o melhor candidato 
para o seu trabalho
O nosso motor de correspondência de talentos alimentado por IA 
capacita-nos a fornecer candidatos melhor adaptados mais rapidamente do 
que nunca. Mas não perde a relação humana de confiança que construiu 
com a sua equipa Randstad. Essa relação um-para-um é uma parte essencial 
de quem somos.

relevate reference
verificação de referências online para assegurar talentos mais rapidamente
Uma referência bem executada é a melhor ferramenta de rastreio que os 
managers têm para assegurar colocações de qualidade e evitar erros de 
contratação. Com o Relevate Reference, ganha-se a velocidade e eficiência 
necessárias para fazer as contratações certas no momento certo.

relevate schedule
uma ferramenta de planeamento da força de trabalho para programação 
em toda a organização
O Relevate Schedule é uma solução versátil e automatizada que agiliza os 
processos de agendamento e elaboração de relatórios. Isso significa que 
podemos preencher e reencher turnos mais rapidamente e 
estrategicamente - poupando-lhe tempo e dinheiro.

relevate HR portal
faturação eletrónica centralizada
O mundo atual de ritmo acelerado exige soluções rápidas para os nossos 
clientes. O nosso Relevate HR Portal oferece acesso direto à informação de 
faturação de que necessita para ajudar a manter os seus livros equilibrados.

aproxima as 
pessoas do 
trabalho que 
desejam e os 
empregadores do 
talento de que 
necessitam.
O Relevate é a sua solução 
tecnológica integrada para o staffing, 
planeamento da força de trabalho e 
gestão de talentos. Nem todas as 
empresas vão precisar de todos os 
serviços. Mas existem serviços para 
cada empresa.

Há também um pacote completo 
relevate para quem procura 
emprego. Os candidatos podem fazer 
avaliações online para verificar as 
suas competências para os seus 
empregos e fazer gravações de vídeo 
que podem servir como primeiras 
entrevistas. Eles podem criar o seu 
próprio portal pessoal e descarregar 
a aplicação relevate para 
acompanhar as candidaturas, 
horários e mais.

falemos dos seus 
desafios.

Contacte-nos hoje

https://www.randstad.pt/relevate-pedido-contacto/

