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Recruitment and HR Consulting services

Our mission is to add maximum value, enable efficiency improvement and facilitate organizational development 
for our clients through our high quality services and professional  experience.

Нашата мисия е да добавим максимална стойност, да се подобри ефективността и да се улесни 
организационното развитие за нашите клиенти, чрез нашата високо квалифицирана услуга и 
професионален опит.

Услуги по набиране на персонал и консултации в областта на човешките 
ресурси
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Нашата услуга по набиране и подбор 
на персонал

• Ние работим с работодателите и търсещите работа, за да бъдем сигурни, че ще свържем правилните хора с 
подходящата за тях работа; нашият дългогодишен опит и установеният модел на работа ни позволяват да 
направим перфектната комбинация;

• Ние обслужваме много сектори, включващи всичко от счетоводство и финанси до търговия, информационни 
технологии, човешки ресурси и производство. Работейки в толкова много сектори, ние допълнително сме се 
специализирали в управленски подбор, междинно управление и международно набиране на персонал;

• Предоставянето на отлично качество на услугите и постоянна добавена стойност е в основата на нашия бизнес.
 Всяка задача се извършва чрез стриктен процес, който е част от нашата система за качество. Това цели да 
осигури пълна прозрачност и правилна комуникация по време на проекта;

• Оптималното изпълнение се осигурява чрез използване на всички налични техники за намиране на възможно 
най-добрите кандидати;

Директно търсене/ Реклама/ Социални медии/ Мрежи/ Препратки/ Извличане на данни/
Вътрешна база данни/ Пазар – сектор – анализ на конкуренцията

Подбиране и квалификация на най-добрите кандидати според изискванията за длъжността;

Информиран професионален анализ и личностно профилиране/ Преквалификации на кандидати/ 
Проучвателни телефонни интервюта/ Задълбочени лични интервюта/ Личностно профилиране*/ Проверка на 

препоръки*
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Our Recruitment and Selection Services

• We work with employers and fob seekers to make sure we place the right people in the right jobs; our 
decades‘ of experience and routine ensures our ability to make the perfect match

• We serve numerous specialisms, covering everything from accountancy and finance to commercial, IT, HR 
and production. Across many of these sectors, we further specialize in executive selection, interim manage-
ment and international recruitment.

• Providing an excellent quality services and constant value-add underpins our business. 
Each assignment is conducted using a strict process which is part of our quality system. This aims to ensure 
total transparency and proper communication throughout the project.

• Optimum performance is ensured by using all available sourcing techniques to find the best possible candi-
dates;

Optimum performance is ensured by using all available sourcing techniques to find the best possible candi-
dates;

Direct search| Advertising | Social media | Networking| Referrals| 
Data-mining| In-house database| Market – sector – competitor analysis

Selecting and qualifying the best candidates for the role requires;

   Informed job analysis and person profiling| Pre-qualification of 
candidates|Screening telephone interviews| In-depth personal interview| Personality profiling*| Reference 

checks*
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Our Human Resources Consulting Services

• Employee Engagement Satisfaction Survey;

• Management and Employee testing;

• HR Audit;

• HR Competence Development;

• Recruitment Training for hiring/ line managers.

Нашите услуги по подбор на 
персонала

• Проучване на удовлетвореността на 
служителите от заетостта;

•   Тестване на служителите и управлението΄

•   Одит на човешките ресурси;

• Развитие компетентността на човешките; 
ресурси;

• Обучения за подбор на персонала / за 
мениджъри от високо управленско ниво.
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Employee Engagement/ 
Satisfaction Survey

Employee engagement and/or satisfaction is a key 
indicator or the health of the organization, and is a 
key management KPI. Employee satisfaction direct-
ly impacts the bottom line, and engagement drives 
continuous improvement, efficiency and profit.

Our survey package measures this important KPI 
and achieves optimum effectiveness by:

• Simple and user friendly Online survey (offline 
survey may be requested);

• Focus group interviews based on representative 
sample (usually approx.. 5-35% of the employee 
population);

• Multy-dimensional questionnaires and results;

• Comprehensive management feedback and 
report;

• Separate management survey on request;

• Employee feedback (communication of results to 
employees, Q&A session).

Our package ensures that you employees are 
surveyed professionally and impartially; the report 
report contains data and analysis with recommen-
dations from HR experts; and we support all internal 
communication ensuring further engagement and 
momentum.
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Заетост на служителите/
Проучване на удовлетвореността

Заетостта на служителите и/или удовлетвореност- 
та им е ключов индикатор за: здравето на 
организацията и за управлението на ключови 
показатели за ефективността. Удовлетвореността 
на служителите директно влияе на крайния 
резултат и ангажираността им води до непрекъс- 
нато подобряване на ефективността и печалбата.
Нашият пакет от проучвания измерва тези важни 
ключови показатели за ефективността и постига 
оптимална ефективност чрез:

• Лесно и удобно за потребителя      онлайн проуч- 
ване (може да бъде заявено и проучване, което да 
не изисква свързаност с интернет);

• Интервюта с фокус групи базирани на предс- 
тавителна извадка (обикновенно аколо 5-35% от 
населението в работоспособна възраст);

• Многоизмерни въпросници и резултати;

• Широкообхватна обратна връзка и отчети за 
управлението;

• Отделно проучване на управлението при 
поискване;

• Обратна връзка от страна на служителите 
(съобщаване на резултатите на служителите, 
сесия с въпроси и отговори).

Нашият пакет гарантира, че служителите ще бъдат 
проучени професионално и безпристрастно; 
отчетът съдържа данни и анализи с препоръки от 
нашите експерти човешки ресурси; ние 
подкрепяме цялата вътрешна комуникация, 
осигуряваща по-нататъшното развитие на 
ангажимента.



Management and Employee Tasting

We use of the most sophisticated and proven 
test-packages on the market, to survey you key 
employees, your teams, or assist in selecting the 
right candidates for key roles.

• Management testing- involves a self-aware-
ness test, a 360 degree test and a comprehen 
sive feedback both to the employee and to 
management. 

•  Team testing involves self-awareness test and 
compatibility test to ensure your teams func-
tions at optimum efficiency. Again all tests are 
followed by a comprehensive feedback session 
to all concerned.

•  New employee selection testing involves 
measuring competencies and related to the 
specific role being targeted.

All testing is preceded by a detailed definition 
and calibration of competencies and expect-
ed levels of competencies, as well as detailed 
communication and introduction of the process 
to employees.

Тестване на служителите и управлението

Ние използваме най-усъвършенстваните и доказани 
тестови пакети на пазара, за да оценим Вашите 
ключови служители, екипи или да асистираме при 
избора на правилните кандидати за ключовите 
позиции.

• Тестване на управлението - включва тест за 
самосъзнание, тест за 360 градуса и цялостна 
обратна връзка както за служителя, така и за 
ръководството.

• Тестване на екипа - включва тест за самосъзнание 
и тест за съвместимост, за да се гарантира, че 
Вашите екипи работят с оптимална ефективност. 
Отново всички тестове са последвани от обширна 
сесия предоставяща обратна връзка на всички 
заинтересовани.

• Тестването при подбор на новите служители 
включва измерване на компетенциите свързани с 
конкретната позиция, към която са насочени.

Всички тестове се предшестват от детайлно 
определяне и преценяване на компетенциите и 
очакваните нива на компетентност, както и подробна 
комуникация и въвеждане на служителите в процеса. 
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HR Audit

As part of our HR Audit process, we look at your 
company`s HR processes, employee documen-
tations, compensation and benefits policy and 
all other HR polices deployed. 

After a careful review, we recommend improve-
ments or change as necessary, and assist in the 
development of these improvements. If request-
ed to do so, as a separate service we are also 
able to design and introduce a full range of HR 
policies and procedures.

We are also able to audit employment legal 
compliance using our partner employment law 
specialist law firm. 

Policy development examples:

• Compensation and benefits policy, executive 
compensation policy;

• Internal staff handbook and core HR process 
development;

• Employee engagement and communications 
strategy.

Одит на човешките ресурси

Като част от нашия процес по одит на човешките 
ресурси, преглед на процеса по наемане на 
персонал в компанията, документация на 
служителите, политиката за компенсации и облаги, 
както и всички останали политики за човешки 
ресурси.

След внимателен преглед ние препоръчваме 
подобрения или промени, при необходимост, и 
асистираме при разработката на тези 
подобрения. При поискване, като самостоятелна 
услуга можем да предложим проектиране и 
въвеждане на пълна гама от политики и процедури 
за човешките ресурси.

Ние можем да предложим също така извършване 
на одитна проверка за спазването на трудовото 
законодателство, извършвана чрез наш партньор 
специализирано дружество по трудово право.

Примери за разработване на политики:

• Политика за компенсации и ползи, политика за 
административни обезщетения;

• Вътрешен наръчник за персонала и развитие на 
основните процеси на човешките ресурси;

• Заетост на служителите и комуникационна 
стратегия.
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HR Competence Development

Our consultants have decades of experience 
building up and managing corporate HR depart-
ments in a variety of industry sectors and types of 
organization.
Bringing our experience and know-how to the 
table, we can:

• Assess your HR team`s competencies and devel-
opment needs;

•  Design a bespoke and individual development 
track for each employee (including managers);

•  Utilizing on the job, coaching and mentoring as 
well as traditional learning methods, deliver a 
program of directed learning and development;

• Measure competencies, progress and sustain- 
ed application of learning throughout the process.

Our program ensures that your team is prepared 
and able to deal with all the tasks and challenges 
facing them, and be able to act as a partner to 
the business.
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Усъвършенстване на компетенциите на 
човешките ресурси

Нашите консултанти имат десетилетия опит с 
изграждането и управлението на корпоративни 
отдели по човешки ресурси в различни индуст- 
риални сектори и видове организации.
Привнасяйки нашия опит и ноу-хау, можем да:

•  Оценим компетенциите и нуждата от 
усъвършенстване на Вашия екип човешки 
ресурси;

•  Дизайн по поръчка и индивидуален път за 
развитие, за всеки служител (включително менид- 
жъри);

• Използвайки по време на работа, треньорство и 
менторство, както и традиционните обучителни 
методи, осигуряване на програма за насочващо 
обучение и развитие;

• Измерване на компетенциите, напредъка и 
трайното прилагане на обучението през целия 
процес.

Нашата програма гарантира, че Вашият екип е 
подготвен и способен да се справи с всички 
задачи и предизвикателства пред които се 
изправят и ще бъдат способни да действат като 
партньор на бизнеса.



Our recruitment training service

The success of any recruitment activity is signifi-
cantly impacted by the professionalism and skills of 
those involved in the hiring process, whether they 
are part of Huma Resources or any other depart-
ment.

Our tailor made recruitment training program 
provides a short, highly targeted and high impact 
intervention to ensure those involved in recruitment 
are to deliver the best possible services to the orga-
nization. 

Topics covered include:
• Role and person definition; 

• Building a recruitment strategy; 

• Supplier sourcing and other candidate channels;

• Recruitment cost analysis;

• Employer branding;

• What to look for in a CV;

• How to prepare for the interview;

• Conducting an interview (interactive training);

• Other selection methods.

Нашата услуга по обучения 

Успехът на всяка дейност по набиране на персонал 
значително се влияе от професионализма и 
уменията на участниците в процеса по наемане, 
дали са част от отдел човешки ресурси или друг 
отдел.

Нашите експерти изготвят кратки и силно насочени 
обучителни програми за подбор на персонал 
осигуряващи силно въздействащо влияние, което да 
гарантира, че лицата отговарящи за наемането ще 
осигурят най-доброто изпълнение на услугите за 
организацията.

Включените теми са следните:
• Дефиниране на личността и ролята;

• Изграждане на стратегия за наемане на 
служители;

• Платформи за набиране на персонал и други 
канали за набиране и подбор;

• Анализ на разходите за наемане на персонал;

• Брандиране за работодателя;

• Какво да търсим в една автобиография;

• Как да се подготвим за интервю;

• Провеждане на интервю (интерактивни обучения);

• Друг начин за подбор.
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Quality Policy

The most important competitive advantage we can 
provide we can provide our clients is a high quality, 
flexible and reliable service.

Our success lies in our ability to meet our client`s 
expectations on time and whit maximum value-add. 
Our employees and management are committed 
to, and strive to continuously improve the quality of 
our execution to meet and exceed our client`s 
expectations. 

Customer satisfaction through consistent quality and 
value added services
We achieve our quality goal by:
• Delivery on time and in full based on the agreed 
SLAs;

• Full legal compliance in all our activities; 

• Maintaining long term, partnership relationships 
with our clients;

• Flexibility and effectiveness in our work through the 
use of integrated management systems. 
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Политика за качество

Най-важното конкурентно предимство, което 
можем да предоставим, е да предоставим на 
нашите клиенти висококачествена, гъвкава и 
надеждна услуга.

Успехът ни се крие в способността ни да 
посрещаме очакванията на клиентите си 
навреме и с максимална добавена стой- ност.  
Нашите служители и ръководството са ангажи- 
рани и се стремим непрекъснато да подобряват 
качеството на нашето изпълне- ние, за да 
посрещнат и надхвърлят очакванията на нашите 
клиенти.

Удовлетвореност на клиентите чрез постоянно 
качество и услуги с добавена стойност
Ние постигаме целта си за качество чрез:
• Доставка навреме и изцяло на базата на 
договорените споразумения за услуги; 

• Пълно законосъобразно изпълнение на всички 
дейности;

• Поддържане на дългосрочни партньорски 
отношения с нашите клиенти;

• Гъвкавост и ефективност в работата ни чрез 
използване на интегрирани системи за 
управление.



Our company was founded in 2001 with the aim of supporting our client`s business with our expertise and efficient 
transparent services in Human Resources.

Our senior consultants have a over 30+ years` combined experience in interim management, consulting and 
corporate Human resources, thereby being able to meet the expectation of today`s corporate client white the 
speed, creativity and flexibility of independent consultants.

Нашата компания е основана през 2001 г. с цел подпомагане на бизнеса на нашите клиенти с нашия опит 
и ефективни прозрачни услуги в областта на човешките ресурси.

Нашите старши консултанти имат повече от 30 години комбиниран опит в междинното управление, 
консултациите и корпоративните човешки ресурси, като по този начин могат да отговорят на очакванията на 
корпоративния клиент днес, бързината, креативността и гъвкавостта на независимите консултанти.
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За нас

About us



Phone.: 0700 1 16 16
Mobile: +359 878 322 804

20 Georgе Washington Str.
1202  Sofia, Bulgaria

www.axion.bg
office@axion.bg 

Тел.: 0700 1 16 16
Моб: +359 878 322 804

Ул. Георг Вашингтон 20
1202  София, България

www.axion.bg
office@axion.bg 

Контакти Contacts
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