
Talents HLB

Pensando na comodidade de nossos clientes, 

desenvolvemos uma linha de serviços voltada para busca de 

talentos: a . Oferecendo soluções e suprimindo 

as demandas e necessidades de recrutamento e seleção da 

sua organização. 



Atendendo em todo o território nacional, oferecemos 

suporte em todo o processo de captação e atração dos 

novos talentos da sua empresa.


•	Talents HLB – Técnico Operacional  

Realizamos a seleção e recrutamento de perfis técnicos 

operacionais, buscando talentos que vão auxiliar no 

funcionamento dos seus negócios.


Efetuamos a análise dos candidatos conforme as exigências 

da empresa solicitante, buscando profissionais de diversas 

áreas que se enquadrem no perfil desejado.  

•	Talents HLB – Especialistas  

Realizamos a captação de profissionais middle: Analistas, 

Especialistas e primeiros níveis de gestão em diversos 

setores.   

Temos o compromisso de encontrar os melhores talentos 

para garantir o sucesso dos seus negócios, com estrutura e 

profissionais capacitados para oferecer solução e suprir as 

exigências solicitadas para a busca de candidatos dentro do 

mercado nacional.   

•	Talents HLB – Executive   

Atendemos também o processo de captação de perfis 

executivos, com o compromisso de encontrar o talento que 

vai fazer a diferença para o seu negócio.  

Atentamos para todos os critérios exigidos pela empresa e 

da posição em destaque ao longo do processo de seleção, 

realizando a entrega de serviço personalizada.  

Utilizamos os melhores provedores de busca e captação de 

candidatos do país que possuem tecnologia/inteligência 

artificial para captação de talentos de forma rápida e 

assertiva.

Oferecemos:

Triagem de Currículo → Entrevistas em grupos e/ou 
individuais → Avaliação comportamental → Avaliação 
técnica por área e nível → Comprovação de referências 
anteriores.



Sobre a HLB Brasil

Sobre a presença global da HLB

 HLB foi pioneira em Outsourcinga  prestando serviços para 
empresas nacionais, multinacionais e startups. Nosso processo foi desenvolvido em linha com 
novas tecnologias e metodologias que contribuem para o sucesso de nossos clientes.
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Com seu dinamismo, trazemos a combinação entre a expertise local de nossas firmas e a troca 
de experiências globais como diferencial no atendimento às necessidades de nossos clientes.


HLBA  é uma das redes que mais cresceu nos últimos anos.
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Confira como podemos dar suporte 
ao processo de Recrutamento & 
Seleção para a sua empresa:

Clique aqui e tenha acesso a informações desta  
e de nossas outras linhas de serviços.

Mais informações, entre em contato conosco. 
Acesse: www.hlb.com.br/contato

http://www.hlb.com.br

