
Como a Hub on Demand se tornou um 
case de Recrutamento e Seleção?

Saiba tudo sobre o case da Hub on Demand, consultoria de executive 
search/recrutamento e seleção que atua nos segmentos de Bens de 
Consumo, Tecnologia, Mercado Financeiro, Agronegócio e processos de 
alto volume. 



Principais desafios de recrutamento da 
Hub on Demand

Entenda quais as principais dificuldades que a Hub on Demand 
encontrava em seus processos seletivos

 Qualificação dos candidatos
Uma das responsabilidades da consultoria Hub é garantir que seus 
clientes contem com os candidatos mais qualificados para as suas 
vagas.
 
 Agilidade na qualificação
Como possuem uma grande quantidade de processos, com altos 
números de posições, a Hub consultoria também enxerga como um 
dos seus principais desafios manter um bom ritmo para a qualifi-
cação dos candidatos. 

 Cumprir SLA das vagas
Para garantir a entrega do serviço da Hub consultoria é preciso cum-
prir os cronogramas e acordos com os clientes, do ponto de vista do 
prazo definido para fechamento de cada vaga.
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Como nossa solução de Recrutamento 
e Seleção ajudou a Hub on Demand 

Plataforma completa
Para a Hub, cumprir o cronograma “é lei”. Isso é possível com o apoio da 
tecnologia Vagas For Business, que tem funcionalidades impre-
scindíveis. Destaca-se a facilidade em encontrar candidatos ideais 
dentro do prazo acordado e também em fazer a gestão dos processos 
dentro da plataforma.

Agilidade e assertividade
Com a nossa plataforma de recrutamento e seleção, o time da Hub on 
Demand conseguiu minimizar erros e aumentar a segurança dos pro-
cessos conduzidos. Tudo isso proporcionou um tempo maior para a 
equipe olhar para outras frentes importantes para os seus clientes. 

Automatização de tarefas
O trabalho com o alto volume da Hub se tornou muito mais ágil com o 
apoio da nossa tecnologia. Fazer rapidamente a triagem de 40 mil 
inscritos em um processo, aplicar testes em lotes e com prazos difer-
entes, além de se comunicar com cuidado e transparência são alguns 
dos destaques.



"Para a Hub, cumprir o cronograma é lei. Vejo muita 
vantagem em utilizar o Vagas For Business, pois sinto 
muita segurança em conduzir processos de 30, 40 mil 

inscritos com o apoio da plataforma, tanto do ponto de 
vista de alcance quanto do ponto de vista de gestão. 
Isso facilita a vida de todo o time e nos ajuda a atingir 

bons resultados. 
Eu recomendo para consultorias e empresas!"

Areta Barros
Head and Partner na Hub on Demand 

Resultados da Hub on Demand através da plataforma Vagas For Business
A plataforma Vagas For Business traz resultados consideráveis para a Hub 
on Demand, que a utiliza desde o momento da divulgação das vagas até o 
fechamento dos processos seletivos. Confira alguns deles: 

 Agilidade nas contratações, fechando 99% das vagas 
 na primeira short-list.

 Otimização das horas da equipe de RH

 Qualidade nas contratações

Conheça o Vagas for Business

https://forbusiness.vagas.com.br


https://forbusiness.vagas.com.br

