Enlizt + Creative Drive Brazil
Uma parceria de muito sucesso e confiança

Tudo começou lá no início de 2019, quando a
CreativeDrive — maior produtora global de imagens 3D —
decidiu encontrar uma plataforma de recrutamento e
seleção que acompanhasse o crescimento acelerado do
seu time de colaboradores de Florianópolis, Santa
Catarina.
Foi então que surgiu a ideia de entrar em contato com o
Enlizt. Um encontro que não foi por acaso, já que as duas
empresas eram vizinhas no mesmo condomínio de
escritórios. E a partir daí, a proximidade entre os dois
times só aumentou!

CreativeDrive Brazil
A CreativeDrive já utilizava uma plataforma de recrutamento, mas não estava satisfeita com o
serviço oferecido. A falta de atenção, suporte e comunicação efetiva foram alguns do motivos
que levaram José Paulo Souza, Tech Recruiter da CreativeDrive, a procurar o Enlizt.

Além da facilidade de navegação e interface intuitiva do Enlizt, a
proximidade e atendimento do cliente prometido para nós, foi o
que destacou o Enlizt em relação às outras soluções pesquisadas,
José Paulo Souza explica.

Eles estavam em busca de uma solução com suporte mais próximo, que fosse otimizar
seus processos de recrutamento e gerar valor para toda a equipe.
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Enlizt
Atualmente, o time de Suporte e Customer Success do Enlizt atende todas as demandas de
recrutamento que a CreativeDrive possui, de uma forma rápida, personalizada e com escala,
se alinhando ao crescimento acelerado da empresa.
O Enlizt ajuda a CreativeDrive conquistar suas operações diárias com mais eficiência, ao
oferecer uma rápida resolução de tickets de suporte e reuniões de diagnóstico quinzenais.

O relacionamento entre as duas empresas é aberto e transparente, sempre pautado na
comunicação e na confiança entre as duas equipes.

José Paulo Souza, Tech
Recruiter da CreativeDrive
E José Paulo acabou entrando para o Conselho de Clientes Enlizt, um grupo
exclusivo de usuários que estão ativamente envolvidos no desenvolvimento do
nosso produto.
Ele também já participou da série “Lá Vem O RH!” conduzido pela Carol Farah,
CRO do Enlizt, e que tem como objetivo explorar diferentes temas dentro do
universo de RH.

O Enlizt é um verdadeiro parceiro. Está muito presente no dia a
dia, é muito atento e receptivo a todo feedback que levamos
para a equipe. Tem um interface bem didática e nos permite
manter o processo organizado. Eu recomendaria a solução para
todas as empresas que valorizam o atendimento ao cliente.

Camilla Zerlotti, Account
Manager do Enlizt
O atendimento ao cliente prometido à CreativeDrive desde o começo da relação
continua sendo entregue com sucesso.

Eu converso com o José pelo Whatsaap e outros meios de
comunicação, semanalmente, conforme suas demandas vão
surgindo. Pode ser para tirar dúvidas, receber feedback de melhorias
ou até para trocar experiências sobre a indústria de recrutamento.
Temos uma relação de muita parceria mesmo, somos gratos pela
confiança que ele teve em nós no comecinho da nossa história.

Além do suporte personalizado, o José relata que o Enlizt também
trouxe resultados bastante econômicos para a empresa. “O Enlizt
nos proporcionou uma economia maior, principalmente
orçamentária, pelo aumento da produtividade de recrutamento que
tivemos. O método de cobranças do Enlizt é intuitivo.”

A CreativeDrive continua sendo vizinha do Enlizt no condomínio
de escritórios em Florianópolis e terá sempre um lugar muito
especial no coração de todo o time, por ter sido um dos
primeiros clientes a ter confiado no sucesso da plataforma.

