
career.sigma.software #sigmasoftwarehires “Recruiting Talk” group at

Детальніше про бонуси вам розкажуть Рекрутери.



Готові зробити рекомендацію вже зараз? Ознайомтеся зі списком актуальних вакансій: 


Реферальна Програма 
Ваші знайомі або друзі - чудові спеціалісти, які зараз в пошуках 
роботи, або ви хочете, щоб вони працювали з вам? Ви можете їх 
порекомендувати в рамках нашої REFERRAL PROGRAM. Працювати 
з друзями – це справді круто! Як результат, ви отримаєте скілового 
професіонала в команду та спеціальний бонус. 

REFERRAL PROGRAM: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Рекомендація - це надіслане нам на пошту CV вашого знайомого/друга, 
який зацікавлений у спілкуванні щодо певної вакансії.

Процес рекрутингу 

Проведення кандидата через всі етапи 
рекрутингу – спілкування, проведення 
співбесід тощо.

1. актуальні вакансії: 

Список відкритих позицій на кар’єрному 
сайті CAREER.SIGMA.SOFTWARE. 

Рекомендація 2.	 Отримання бонусу4.	

Дайджести гарячих вакансій в групі 
Recruiting Talk у Workplace ( кожні 2 тижні).

Щотижневі дайджести гарячих вакансій у 
Facebook, Instagram, LinkedIn - за хештегом 
#sigmasoftwarehires. 


3.	

Якщо ваш друг зацікавлений у вакансії, ви 
надсилаєте його резюме на e-mail: 
Recruiting@sigma.software з темою листа: 
RP: "Vacancy name".

Якщо компанія після співбесіди укладає 
договір з вашим другом, то ви отримаєте 
50% реферального бонусу, та інші 50% 
після успішного проходження ним 
випробувального терміну.

3. 

Умови, при яких бонус НЕ виплачується:

Якщо ваш друг/знайомий особисто надіслав своє резюме нам за 
вашою вказівкою, то така рекомендація не вважається валідною. 

Умови для виплати бонусу:


Якщо ваш друг/знайомий раніше працював в Sigma Software, ми 
також розглянемо його в рамках реферальної програми, за умови, 
що він працював більше 1 року тому.

Якщо команда рекрутингу протягом останніх 3 місяців була у 
постійному контакті з кандидатом, то бонус не виплачується. Проте, 
якщо ви особисто допомагаєте команді рекрутингу у процесі 
рекрутингу та укладання договору з компанією, то реферальний 
бонус виплачується. 

3. 

Ваша рекомендація дійсна 3 місяці.2. 

Якщо ви надіслали CV вашого знайомого/друга, зацікавленого в 
спілкуванні з компанією на нашу внутрішню поштову скриньку 
Recruiting@sigma.software з темою "RP: Vacancy_Name".

1. 

Якщо кандидат був рекомендований безпосередньо на проект і 
команда проекту самостійно процесила його без участі рекрутингу 
(інтерв'ю, комунікація щодо прийняття рішення), то бонус не 
виплачується від імені рекрутингу, але може бути виплачений з 
проектного бюджету.

5.

Якщо ви надіслали резюме співробітнику компанії і рекрутинг 
відділ не брав участі у процесі спілкування та найму кандидата.

Якщо команда рекрутингу протягом останніх 3 місяців була у 
постійному контакті з вашим другом/знайомим.

Якщо ви надсилаєте посилання на профіль вашого друга у LinkedIn, 
а він не знає, що ви його рекомендуєте і не готовий до спілкування.

1. 

4. 

2. 

4. 
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