
A Dental Speed, uma loja virtual com mais de 30 mil
itens para consultórios dentários, sentiu a
necessidade de recorrer a Tech Recruiters a fim de
encontrar os melhores profissionais da área de
tecnologia para diferentes projetos. Foi então que
começou uma parceria de sucesso com a Visionnaire.

Desde novembro de 2020, Dental Speed e Visionnaire
mantêm uma parceria de muito sucesso quando o
assunto é Hunting, palavra inglesa que, no contexto
do mercado de trabalho, designa a busca pela pessoa
ideal para preencher uma vaga altamente
especializada, seguindo um criterioso processo de
seleção.

A Visionnaire buscou e selecionou os profissionais
certos para as necessidades específicas da Dental
Speed em diferentes oportunidades. Por meio da
nossa equipe especializada em RH, conduzimos
inteiramente processos de Recrutamento e Seleção e
encontramos os profissionais certos, usando nossa
rede e tecnologias modernas para maior rapidez e
assertividade nas buscas.

Visionnaire Tecnologia
Rua Primeiro de Maio, 442 - CEP 83323-020
Ehcoworking Pinhais - Centro - Pinhais/PR - Brasil

O trabalho incluiu seleção de profissionais,
entrevistas prévias, encaminhamento para
entrevistas na Dental Speed, acompanhamento e
procedimentos para o recrutamento até a efetiva
contratação.

A Visionnaire encontrou os profissionais mais
adequados para a Dental Speed em 11 processos
seletivos desde o início da parceria entre as duas
empresas, mesmo em um cenário de competitividade
acirrada, por meio de rigorosos processos de
recrutamento a fim de garantir a escolha do
profissional perfeito para cada necessidade.

As vagas preenchidas foram as seguintes:

1 vaga para Analista de Teste Júnior;
3 vagas para Product Owner Pleno;
1 vaga para Agile Master Pleno;
2 vagas para Desenvolvedor Front-End de e-
Commerce Sênior;
2 vagas para Analista de Teste Pleno;
2 vagas para Desenvolvedor Front-End Sênior.

DENTAL SPEED
Hunting para diferentes vagas na área de TI

Visionnaire e Dental Speed têm parceria de sucesso
para condução de complexos processos seletivos
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(41) 3337-1000

Acesse aqui todos os Casos de Sucesso
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