
7 Tips Mendapatkan Kandidat Terbaik dengan Talent Search 
 
Solusi yang baik akan semakin berguna dengan penggunaan yang efektif. Berikut kami berikan cara 
bagaimana memaksimalkan Talent Search untuk memudahkan mendapat kandidat terbaik. 
 
Tips 1: Keep it simple. Mulailah dengan mencari di bagian posisi pekerjaan 
Kandidat yang paling relevan akan muncul pada pilihan pertama. Hal ini dikarenakan sistem Talent 
Search kami disempurnakan dengan teknik algoritma yang mempercepat pencarian sesuai dengan 
bidang yang paling sering Anda cari. 
 
Tips 2: Jika dibutuhkan, tambahkan kata kunci lainnya 
Saat ketrampilan spesifik dibutuhkan, Anda bisa menambahkan  kata kunci tambahan untuk 
memaksimalkan hasil pencarian. 
 
Tips 3: Hubungi kandidat secepatnya 
Kandidat yang relevan dan paling aktif akan selalu muncul pada halaman pertama. ‘BELI’ dan hubungi 
mereka hari ini. Bila Anda menghubungi para kandidat besok, perusahaan lain mungkin telah 
menghubungi mereka hari ini. Bila Anda masih belum yakin, ‘KIRIM’ mereka undangan profesional. 
Gunakan bahasa yang persuasif namun singkat mengenai mengapa mereka harus bergabung dengan 
perusahaan Anda. 
 
Tips 4: Setelah menghubungi mereka, ubah status aplikasinya di Recruitment Centre 
Hal ini memungkinkan perusahaan dengan mudah merujuk kepada mereka lagi di masa depan untuk 

tindak lanjut atau proses lebih lanjut. Sistematis dan mudah. 

Tips 5: Manajer yang akan mempekerjakan Anda dapat memiliki akses juga! 
Terkadang, posisi tertentu memerlukan pengetahuan teknis yang lebih kompleks, keterampilan atau 
atribut yang tidak tertulis. Dengan adanya Manajer yang akan mempekerjakan Anda berarti 
produktivitas di dalam perusahaan Anda bertambah. 
 
Tips 6:  Profil kandidat yang Anda mau, tersedia di Talent Search jobsDB 
Semakin bertambahnya profil kandidat setiap harinya, Talent Search merupakan jawaban tepat untuk 
menjangkau para kandidat. Iklan lowongan pekerjaan sifatnya menunggu pelamar mengirimkan 
lamaran, sehingga Anda harus menunggu dan bersabar. Sedangkan dengan Talent Search, Anda dapat 
mencari kandidat secara langsung.  Lowongan Pekerjaan + Talent Search =  jumlah potential kandidat 
yang sesuai. 
 
Tips 7: Persiapkan jawaban menarik untuk pertanyaan, ‘mengapa kandidat harus bergabung dengan 
perusahaan Anda?’ 
Kandidat terbaik memiliki beberapa tawaran pekerjaan. Mengapa mereka harus bergabung dengan 
perusahaan Anda adalah pertanyaan utama yang harus dijawab oleh setiap perusahaan, tidak masalah 
apakah perusahaan kecil atau besar. Anda bisa menyiapkan jawaban mudah seperti ‘Anda akan 
bergabung dengan tim yang akan merancang produk untuk dunia’ atau bisa juga menggunakan jawaban 
seperti ‘Posisi sebagai manajer senior ini akan langsung di bawah CEO grup perusahaan ini’. 
 
Terakhir, hubungi kami melalui telepon atau e-mail ke sales representative Anda atau Customer Support 
kami sekarang. Kami akan membantu Anda, kapanpun dan di manapun. 
 


