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Som experts en 
selecció i 
desenvolupament 
del talent 



The Talent Room 

 El nostre valor 

§  Som	  consultors	  sèniors	  amb	  una	  visió	  i	  
experiència	  integral	  de	  l'àrea	  de	  recursos	  
humans.	  

§  Amb	  llarga	  experiència	  	  en	  	  departaments	  de	  
RRHH	  de	  diferents	  sectors	  i	  Cpus	  d’empresa	  .	  
Explica'ns	  que	  et	  preocupa	  i	  entendrem	  el	  
que	  necessites.	  	  	  

§  Ens	  comprometem	  amb	  el	  projecte	  i	  el	  client	  
des	  de	  el	  primer	  moment.	  Treballem	  	  per	  les	  
teves	  necessitats	  concretes.	  

§  Coneixem	  el	  territori	  i	  el	  seu	  teixit	  
empresarial,	  volem	  ser	  consultora	  de	  
referència	  a	  la	  Catalunya	  Central.	  	  

§  La	  nostra	  vocació	  es	  	  oferir	  un	  servei	  de	  
excel·∙lent	  qualitat	  adaptat	  a	  les	  necessitats	  
concretes	  de	  les	  PIMES.	  	  Serveis	  de	  gran	  
empresa	  a	  l’abast	  de	  les	  PIMES.	  

§  Treballem	  colze	  a	  colze	  amb	  el	  client,	  amb	  
màxim	  rigor,	  	  honestedat	  i	  transparència.	  	  

§  Aprenem	  conRnuament	  per	  oferir-‐te	  	  el	  
millor	  servei.	  	  

§  Som	  flexibles	  per	  adaptar-‐nos	  al	  projecte	  i	  als	  
canvis.	  
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Serveis 

Producte innovador 

	  
§  SELECCIÓ	  I	  EXECUTIVE	  SEARCH	  

§  CONSULTORIA	  DE	  RECURSOS	  HUMANS	  	  

§  HEAD	  RENTING	  

§  AVALUACIONS	  PROFESSIONALS	  

 Et podem ajudar en: 
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Serveis 

T'ajudem	  a	  trobar	  tècnics,	  comandaments	  intermedis	  
i	  direcCus	  allà	  on	  ens	  demanis.	  
	  
Per	  The	  Talent	  Room	  cada	  procés	  de	  selecció	  es	  la	  
cerca	  del	  millor	  professional,	  combinant	  tots	  els	  
possibles	  canals	  de	  recerca	  acCva.	  	  
No	  esperarem	  a	  resoldre-‐ho	  tant	  sols	  amb	  la	  resposta	  
a	  un	  anunci.	  
	  
Per	  a	  nosaltres	  la	  clau	  de	  l'èxit	  	  no	  només	  	  recau	  en	  la	  
recerca	  i	  la	  selecció.	  Posem	  en	  valor:	  	  
	  	  
§  Assessorament	  en	  la	  definició	  del	  professional	  a	  

cercar	  .	  
§  Planificació	  del	  Pla	  d’acollida	  del	  nou	  

col·∙laborador	  en	  l’	  empresa.	  	  
§  Seguiment	  	  i	  recolzament	  en	  la	  integració	  del	  

candidat	  durant	  els	  3	  primers	  mesos.	  
§  La	  imatge	  de	  la	  companyia	  client	  com	  a	  ocupador:	  

Employer	  Branding.	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
“Cap	  empresa	  pot	  ser	  millor	  o	  pitjor	  
que	  les	  persones	  que	  la	  integren”	  	  
	  (Kaoru	  Ishikawa)	  
	  
	  
	  

 Selecció 
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Serveis 

 Selecció 
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Serveis 

 Consultoría  

T’oferim	  el	  nostre	  model	  5A	  de	  
professionalització	  del	  departament	  de	  
Recursos	  Humans	  d’una	  empresa.	  	  
Passa	  de	  la	  gesCó	  de	  nòmines	  a	  la	  gesCó	  
de	  persones	  i	  comença	  a	  treure	  el	  
màxim	  rendiment	  al	  teu	  equip.	  
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Què	  és	  el	  Head	  RenCng?	  	  

§  És	  una	  innovadora	  solució	  de	  Management	  as	  a	  Service	  (MaaS).	  	  

§  Eficaç	  i	  rendible,	  permet	  a	  l'empresa	  accedir	  a	  un	  direcCu	  professional	  
sènior	  amb	  el	  lloguer	  dels	  seus	  serveis	  a	  temps	  parcial	  i	  a	  cost	  reduït.	  	  

§  Sense	  costos	  fixes,	  ni	  nomines,	  ni	  indemnitzacions...només	  pagues	  per	  els	  
serveis	  uClitzats.	  

§  La	  pràcCca	  demostra	  que	  en	  la	  majoria	  de	  PIMES	  es	  suficient	  amb	  una	  
dedicació	  d'entre	  un	  10%	  i	  35%	  de	  la	  jornada	  total	  en	  la	  funció	  de	  Direcció	  
de	  Recursos	  Humans.	  

§  El	  Head	  RenCng	  et	  permet	  	  professionalitzar	  l'àrea	  de	  recursos	  humans	  de	  
la	  teva	  empresa	  	  i	  ajudar-‐te	  sense	  costos	  fixes	  a	  	  maximitzar	  la	  moCvació	  i	  
rendibilitat	  al	  teu	  equip.	  	  

Serveis 

 Head Renting 
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Serveis 

Avaluacions  
professionals  
	  
§  Nosaltres	  t'ajudem	  a	  fer-‐ho	  d’una	  forma	  	  objecCva	  i	  fiable	  	  
§  Les	  nostres	  avaluacions	  professionals	  tenen	  pluralitat	  metodològica	  i	  

rigor	  per	  garanCr	  la	  fiabilitat	  i	  la	  eficàcia.	  	  	  
§  Acompanyem	  les	  avaluacions	  amb	  mètriques	  de	  eficàcia	  contrastada.	  
§  Ajudem	  al	  client	  a	  definir	  el	  MAPA	  DE	  TALENT	  per	  retenir	  o	  

desenvolupar	  als	  seus	  col·∙laboradors.	  
§  Aportem	  al	  parCcipant	  un	  feedback	  profund	  i	  eficaç	  per	  moCvar-‐lo	  cap	  

al	  canvi.	  	  

NECESSITATS	  COMPANYIA	  
	  
DISSENY	  DEL	  PERFIL	  
	  
IDENTIFICACIÓ	  DEL	  
COL.LECTIU	  	  

	  ASSESSMENT	  CENTER	  

MANAGMENT	  AUDIT	  

DEVELOPMENT	  CENTER	  

ANÁLISIS	  I	  INFORMES	  
	  

FEEDBACK	  AL	  CLIENT	  
	  

IDENTIFICACIÓ	  DE	  	  
POTENCIALS	  	  

	  
RECOMANCIONS	  PLA	  DE	  	  

CARRERA	  I	  DE	  
DESENVOLUPAMENT	  

MÈTRIQUES	  I	  PROBES	  	  
ADAPTADES	  
FIABILITAT	  

FEEDBACK	  AL	  
EVALUAT	  

	  
COMPROMIS	  DE	  	  

DESENVOLUPAMENT	  
	  

FEEDBACK	  FINAL	  AL	  
CLIENT	  

PROCÉS	  D’INTERVENCIÓ	  
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