O GRUPO EXPERT oferece soluções personalizadas
em Gestão do Capital Humano nas especialidades:
Recrutamento e Seleção
Administração de mão de
obra temporária e terceiros.
Executive search

Coaching
Assessment
PDA - Programa de demissão
assistida
Mapeamento de mercado

Recrutamento e Seleção
Com o objetivo de conciliar as
competências funcionais de
nossos candidatos, identiﬁcando
os talentos adequados às
competências empresarias, o
Grupo Expert consolidou-se como
empresa referência em
Recrutamento e Seleção.
Identiﬁcar candidatos
competentes, suprindo de forma
hábil e eﬁcaz as necessidades de
nossos parceiros, tem sido o nosso
objetivo.
Proﬁssionais qualiﬁcados geram
excelentes resultados e maior
produtividade, por isso a Expert se
dedica para proporcionar o
melhor retorno aos nossos
clientes, utilizando ferramentas
modernas e de alta performance.
Um excelente processo de
Recrutamento e Seleção, é
garantia de um excelente
resultado para sua empresa.

Administração de mão de
Obra Temporária e Terceiros
Contrate talentos e preencha seu
quadro de colaboradores
temporariamente para suprir
necessidades transitórias e
promover adequações em sua
empresa.
A Expert qualiﬁca-se como uma das
principais empresas nos estados de
SP e MG, por sua qualidade e
competência nestas categorias.
Em busca pela excelência,
garantimos aos nossos clientes,
processos robustos e conﬁáveis, com
atualização continuada em toda
esfera legal e trabalhista.
Consulte-nos e entenda como
reduzir, consideravelmente, seus
custos operacionais!

Executive Search
A Divisão Executive Search conta com uma qualiﬁcada e eﬁciente
equipe de proﬁssionais para garantir a assertividade na
identiﬁcação dos Executivos certos para assumirem os desaﬁos de
nossos clientes.
Conduzimos os processos com base na estratégia do negócio,
avaliando cada proﬁssional de maneira robusta e íntegra.
Nossos principais recursos e diferenciais:
Seleção com foco na estratégia do negócio, com papel consultivo,
para intermediar as necessidades do cliente;
Realização do processo de aculturamento do proﬁssional no
período de garantia;
Execução dos processos de Recrutamento e Seleção de
proﬁssionais, tendo como base as competências técnicas exigidas
para o cargo e competências comportamentais deﬁnidas pelo
cliente;
Excelente network com candidatos dos mais diversos segmentos;
Mapeamento de mercado através de ferramentas próprias;
Busca de candidatos através de Hunting;
Customização da necessidade do cliente, durante as etapas do
processo;
Seleção de candidatos em abrangência Nacional.

O grupo Expert conta, estrategicamente com 15 unidades de atendimento
em São Paulo e Minas Gerais, com profissionais e estruturas capacitadas
para atender às suas necessidades, onde quer que você esteja.
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