
REKRUTER 360 
schemat postępowania 

Rekruter Freelancer (R-Freelancer)  
Rekruter BLS (R-BLS) 
Rekruter 360 (R-360) 
Rekruter Projektu (R-Projektu)  
Platforma Rekrutacyjna BLS (Platforma) 
Business Line Support (BLS)  
Akademia Rekrutera (AR) 
Jednostkowy Projekt Rekrutacyjny (JPR) 

1. Zarejestruj konto użytkownika wybierając rolę Rekruter 360 i zapłać opłatę 
rejestracyjną (abonament) na 12 miesięcy. 

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej oraz data, do której obowiązuje są podane na stronie 
www.bls-group.pl 

3. Po zaksięgowaniu wpłaty, administrator Platformy aktywuje twoje konto użytkownika       
i uzyskasz dostęp do podstrony panel. 

4. Po zalogowaniu na stronie www.bls-group.pl w zakładce panel znajdziesz: 

• projekty rekrutacyjne udostępnione do obsługi przez rekruterów sieci BLS 
• ogłoszenia o pracę 
• bazę danych kandydatów 
• pliki 

Projekty własne R-360 

5. W panelu wybierz Dodaj projekt i opisz jak najdokładniej wszystkie kryteria związane 
projektem rekrutacji, do którego szukasz pracowników: 

• profil stanowiska 
• profil kandydata 
• ofertę pracy 
• warunki zatrudnienia 
• prowizję rekrutacyjną, czyli ile zapłacisz innemu R-Freelancer za skuteczną 

rekrutację kandydata (twoja oferta) - im wyższa kwota prowizji dla R-Freelancer, tym 
sieć rekruterów BLS chętniej szuka i rekomenduje kandydatów.  

Uwaga 1 
• W projektach BLS R-Freelancer zarabia 20% (lub więcej) prowizji rekrutacyjnej, 

którą BLS uzyskuje za skuteczną rekrutację pracownika od zleceniodawcy. Jeżeli nie 
wpiszesz swojej kwoty wynagrodzenia dla BLS R-Freelancer, to podstawi się ona 
automatycznie i będzie to właśnie 20% wartości prowizji rekrutacyjnej. 
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6. Dodaj ogłoszenie o pracę, które zostanie opublikowane na stronie BLS. To właśnie          
z tego ogłoszenia aplikacje będą zapisywane w bazie danych kandydatów twojego 
JPR, która jest widoczna w karcie JPR, na samym dole strony. 

7. Po dodaniu projektu twoja rola na Platformie zmieni się na R-Projektu. 

8. Na samym dole karty JPR możesz wykonywać działania: 

• określać status kandydatury 
• edytować profil kandydata 
• pobierać przesłane dokumenty aplikacyjne (najczęściej CV) 
• oceniać kandydaturę 
• sortować i filtrować bazę danych kandydatów 

9. Każdy JPR na platformie może mieć status: 

• Aktywny - rekrutacja samodzielna 
• Aktywny dla sieci rekruterów BLS 

• Zawieszony 
• Zawieszony dla sieci rekruterów BLS 

• Zakończony 
• Zakończony dla sieci rekruterów BLS 

Uwaga 2 

Aplikacje kandydatów w projekcie rekrutacyjnym, czyli profile kandydatów i przesłane 
dokumenty (najczęściej CV) są widoczne i dostępne tylko dla  R-Projektu. 

Uwaga 3 

Raz udostępniony JPR do obsługi przez sieci rekruterów BLS, będzie już zawsze 
widoczny dla R-Freelancer, nawet jeżeli status projektu zostanie zmieniony                  
na „zawieszony” lub „zamknięty”. W ten sposób każdy R-Freelancer może sprawdzać 
status zgłoszonych przez siebie kandydatów, ale nie może już polecać                           
i rekomendować kolejnych 

10. W JPR może być zawsze tylko jeden R-Projektu. 

11. R-360 może prowadzić na Platformie dowolną ilość projektów. 

12.  Dodawanie projektów rekrutacyjnych i ogłoszeń o pracę przez R-360 na stronie BLS 
jest bezpłatne i nielimitowane (w ramach opłaconego abonamentu). 
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13. JPR zainicjowany przez R-360 i prowadzony przez R-Projektu na Platformie może być 
aktywny maksymalnie przez 12 miesięcy. Jeżeli po tym okresie projekt nadal ma 
status otwartego, a Zleceniodawca nadal szuka pracowników, to należy 
dotychczasowy JPR zakończyć i aktywować nowy JPR. 

Praca w roli R-Freelancer 

14. Każdy R-360 lub R-BLS posiada status i może pracować jako R-Freelancer, czyli 
wyszukiwać, rekrutować i polecać swoich kandydatów do wybranych przez siebie 
projektów rekrutacyjnych, w tym również do własnych projektów (na przykład kiedy 
kandydat nie przesłał swojej aplikacji przez formularz zgłoszeniowy na stronie BLS, 
tylko aplikował w inny sposób). 

15. Wybierz projekt, który jest dla ciebie interesujący i sprawdź: 

a) kwotę wynagrodzenia dla R-Freelancer za skuteczne polecenie kandydata               
do pracy. Kwota wynagrodzenia jest wpisana w pierwszym wierszu każdego 
projektu. 

b) kryteria wyboru kandydatów, ofertę zatrudnienia i pytania zadane przez R-Projektu 

16. Jeżeli uważasz, że do wybranego projektu jesteś w stanie znaleźć i pozyskać 
odpowiednich kandydatów, to możesz śmiało zaczynać swoje działania. Publikuj oferty 
pracy, ogłoszenia, posty, wpisy, itd.  

17. W przypadku publikacji płatnych ogłoszeń lub promowania postów R-Freelancer 
realizuje to na własny koszt. 

18. Jeżeli pozyskałeś odpowiedniego kandydata, to przede wszystkim sprawdź w tabeli        
na samym dole karty projektu, która stanowi bazę danych zgłoszonych lub 
pozyskanych kandydatów w projekcie, czy ta osoba nie jest już tam wpisana - mogła 
aplikować sama lub zostać zgłoszona przez innego R-Freelancera. W takim 
przypadku decyduje kolejność zgłoszeń, czyli inaczej mówiąc kto pierwszy, ten lepszy. 

19. Jeżeli w tabeli projektu nie ma twojego kandydata, to przygotuj CV kandydata               
bez jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych, zapisz w formacie pdf i wypełnij 
formularz ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO.  

20. Po uzyskaniu akceptacji przez R-Projektu twojego zgłoszenia wstępnego wypełnij 
formularz REKOMENDACJI i załącz oryginalne CV kandydata. 

21. Jeżeli R-Projektu zmieni status kandydata R-Freelancer otrzyma powiadomienie 
email. Warto również samemu sprawdzać status swoich kandydatów. 

22. Jeżeli rekomendowany przez R-Freelancer kandydat został zatrudniony przez 
pracodawcę i  R-Projektu zmienił status kandydata na ZATRUDNIONY, R-Freelancer 
zyskuje prawo do wynagrodzenia jak w pkt. 3 a), którą rozlicza z Rekruterem Projektu. 
W przypadku JPR prowadzonych bezpośrednio przez BLS z reguły strony zlecenia 
rekrutacyjnego uznają rekrutację za skuteczną jeżeli rekomendowany przez                   
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BLS kandydat został zatrudniony przez pracodawcę i przepracował co najmniej 7 dni, 
a wtedy też R-Freelancer zyskuje prawo do wynagrodzenia jak w pkt. 3 a). 

23. W przypadku projektów prowadzonych bezpośrednio przez BLS Zleceniodawca          
ma zwykle 7-dniowy termin płatności Prowizji Rekrutacyjnej, a wynagrodzenie             
R-Freelancer jest rozliczane przez BLS na początku każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni. Warunki i terminy rozliczeń Prowizji Rekrutacyjnych w pozostałych JPR 
mogę się różnić, więc warto je sprawdzić w każdym JPR z osobna. 

Praca z Bazą Danych Kandydatów 

24. Jako R-360 posiadasz dostęp do Bazy Danych Kandydatów, którzy: 

a) sami zarejestrowali się w bazie, jako osoby szukające pracy 

b) wyrazili zgodę na wpisanie do bazy danych przy okazji aplikowania o pracę                   
na stronie BLS 

c) wyrazili zgodę na wpisanie do bazy danych dla R-Freelancer, przy okazji polecania 
kandydatury do JPR. 

25. Możesz polecać wybranych przez siebie kandydatów do innych zewnętrznych 
projektów rekrutacyjnych, które są prowadzone poza BLS, pod warunkiem,                   
że uzyskasz jednoznaczną i nie budzącą żadnych wątpliwości zgodę wybranego 
kandydata. 

Życzę miłej pracy i samych owocnych rekrutacji 

Piotr Sobczyk 

Business Line Support & Akademia Rekrutera 

Recruitment Point  - ogłoszenia o pracę 

www.pointr.pl
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