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TAM ZAMANLI 

 SEÇME ve YERLEŞTİRME 

 HİZMET TEKLİFİ 
 

Firmanızın İnsan Kaynakları ihtiyaçlarını bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

Tam Zamanlı Seçme ve Yerleştirme süreçlerinin icrasında tarafınıza sunabileceğimiz  

hizmetimizin detayları ve hizmet bedelini içeren teklifimizi aşağıda bilgilerinize sunarız. 

 

Teklif kapsamında her türlü sorunuza yanıt vermekten mutluluk duyacağımızı bildirir , 

İşbirliğimizin en kısa sürede başlamasını dileriz.  

 

İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

İNKA İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TAM ZAMANLI SEÇME ve YERLEŞTİRME HİZMETİ 

 

İNKA, işe alınacak adaylarda aranan özellik ve yetkinlikler hakkında Firma Yetkilisi tarafından yazılı 
olarak bilgilendirilir. Bu bilgilendirme sonrasında; İNKA Özel Aday Veri Tabanı’nı kullanarak veya 

kariyer portalları ve diğer dijital platformlarda pozisyonun duyurusu yapılarak operasyonel süreç 
başlatılır.  
 

TAM ZAMANLI SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİNDE; 

 İNKA, adaylar ile telefon, video konferans / birebir görüşme gerçekleştirecektir. 
 Firmanızın belirlediği esaslar dahilinde adaylarla yapılan ön görüşme sonrasında, 

uzmanlarımızın tarafından talebinize en uygun olduğu değerlendirilen aday raporları 
görüşünüze sunulacaktır.  

 Ön görüşmeleri tamamlanmış aday listesi; talep tarihinizden itibaren 4 hafta içinde tarafınıza 
gönderilecektir.  

 Adaylarla yapılacak 2. Görüşme için, 5 iş günü içerisinde firmanızın belirlediği uygun bir 
takvim belirlenerek adaylar ile firmanın tanışması / görüşmesi planlanacaktır.  

 Firma ilk aday liste paylaşımı sonrasında, kendisine yönlendirilen adaylardan farklı yeni 
adaylar talep ederse İNKA yeni aday çalışmasına başlayıp, 2. çalışmada 10 iş günü içeris inde 

ikinci listeyi Firma ile paylaşacaktır.  
 İstihdamı gerçekleşen pozisyonlarda 60 (altmış) takvim günü süresi geçerli olup, çalışanın 

herhangi bir sebeple işten ayrılması/İşveren tarafından işten  çıkarılması durumunda, bir 

kereye mahsus ücretsiz çalışması yapılacaktır.  
 

Teklifimiz ihtiyacınız olan Beyaz Yaka pozisyonlarda istihdam ihtiyacını giderme amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

TAM ZAMANLI SEÇME & YERLEŞTİRME HİZMET BEDELİ %12* + KDV  

TERMİN 30 İş Günü  (Sözleşme tarihini müteakip)  

 

* Hizmet bedeli her bir pozisyon için; Yıllık Brüt Ücretler Toplamının %12’si ifade edilmektedir.  

Tam Zamanlı Seçme ve Yerleştirme süreci başlangıcında, İNKA’nın çalışmasına başlayabilmesi için 
hizmet bedelinin 2.500 TL + KDV ön ödeme olarak alınacaktır. 

 

İş bu teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir. 

 

 


