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Profil kereső



A Cvonline.hu profil keresőjével 
egyszerűen, gyorsan és hatékonyan találhat rá a megfelelő jelöltekre!

Hogyan működik?

Az új Profil kereső előnye

Az új profil kereső egy szemantikus keresési technológián alapszik, melynek köszönhetően könnyedén 
tudunk összetett kereséseket elvégezni. 

 felhasználóbarát felület

 nagyobb esély a megfelelő munkaerő megtalálására

 lehetőség egyszerre több adatbázisban való keresésre

 külső profilok egyszerű és gyors mentése

A kereséskor összetett (önéletrajzi) adatbázisokban és 
a közösségi oldalakon tudunk keresni. 

Minden olyan profilt, amit külső adatbázisban vagy közösségi 
oldalon találunk néhány másodperc alatt már hozzá is tudjuk 
adni a saját adatállományunkhoz, mely által megnöveljük az 
esélyét, hogy a legkiválóbb jelöltekkel töltsük fel a megüresedett 
pozíciókat! 








Keresőablakban való keresés

Keresés kategóriák alapján

Keresési funkciók

A keresőablakba való gépeléskor automatikus 
javaslatokat, szókiegészítéseket kínál fel a rendszer.
 
A szemantikus rendszernek köszönhetően 
nem csupán szinonimaszavakat, hanem szó-
összefüggéseket, kifejezéseket is feldob a rendszer.

Különböző kategóriák kiválasztásával is tudunk 
keresni, mint például végzettség, nyelvismeret, 
lakóhely.

Keresés szófelhővel

A szófelhők az információknak egy további megjelení-
tését kínálja. A szófelhőkbe azok a szavak kerülnek 
bele, amelyek a keresési feltételek alapján leszűrt jelöl-
tek adataiban szerepelnek. Nagyszerű megjelenítést 
kínál változatos információknál. Minél nagyobb méret-
ben jelenik meg egy szó, annál gyakrabban jelenik meg 
az a kifejezés az adatbázisban.



Relevancia

Szinonimák használata

Kiterjedt keresési lehetőségek

Beállíthatjuk a keresés listázását relevancia szerint is, 
így növelhetjük vagy épp, hogy szűkíthetjük a találato-
kat aszerint, hogy egy-egy kritérium teljesülése kötele-
zően elvárt, vagy pedig jó, ha van.

A Profilkereső nem csak az általunk megadott 
címszavak alapján keres, hanem kibővítve a keresést 
a megadott címszavak szinonimaszavait és kapcsoló-
dó kifejezéseit is átvizsgálja. 

Eredmény indikátor

Azt, hogy mennyire passzol a jelölt a kereséskor beállí-
tott kritériumnak, egy eredmény indikátor mutatja meg. 
Amennyiben az indikátor fölé visszük az egeret, akkor 
közvetlenül láthatjuk, hogy milyen kritériumoknak felelt 
meg a jelölt és melyeknek nem. Az indikátorral még na-
gyobb betekintést nyerhetünk a keresési eredmények-
be. 



Jelölt-összehasonlító nézet

Jelöltek összehasonlítása

A Profil keresőben könnyedén lehetővé vált a jelöltek 
összehasonlítása. Ebben a nézetben áttekintést kap-
hatunk a kiválasztott jelöltekről, és hogy ők mennyire 
felelnek meg az általunk beállított kritériumoknak. Így 
könnyen és gyorsan átnézhetjük a számunkra legér-
dekesebb profilokat.



Külső adatbázisokban való keresés

Aktív forrási és címkézési eredmények

Mit tegyünk olyankor, ha nem találjuk meg a megfelelő 
jelöltet a saját adatbázisunkban? A Profil kereső erre 
is megoldást nyújt! Kereséskor a rendszer egyidejűleg 
külső adatbázisokban is keres úgy mint a LinkedIn, 
Xing, Facebook, GitHub, Stackoverflow.

Projektek létrehozása

A keresőben létre lehet hozni különböző projekteket, 
ahol tárolni tudjuk az egyes pozíciókhoz keresett és 
elmentett jelöltprofilokat. 

Eredmények címkézése

Amikor egy profilt hozzáadunk egy vagy több projek-
tünkhöz, a keresés egy címkét rendel a projekthez. 
Ezt a címkét később felhasználhatjuk keresési vagy 
kizáró kritériumként is.



Adatbázis árlista

Hozzáférés a teljes adatbázishoz
(227 000 önéletrajz)

Hozzáférés egy kiválasztott 
kategória önéletrajzaihoz

Profil-monitoring**

Projektek létrehozása

Csoportos e-mail küldési lehetőség 

Közel 30 féle keresési funkció 

Jelölt-összehasonlítás

Keresés külső adatbázisban
(LinkedIn, Xing, Facebook, GitHub, Stackoverflow) 

Eredmény indikátor

59 900 Ft 

* A legnépszerűbb kategóriák (Műszaki/Mérnök, IT/Informatika, Pénzügy/Számvitel/Kontrolling, Szolgáltatás/Ügyfélszolgálat/Vevőszolgálat, Kereskedelem/Értékesítés)
árazása eltérő, a kategória adatbázis 69 900 Ft, a kategória külső adatbázissal 89 900 Ft.
** E-mailes értesítés a megadott kritériumoknak megfelelő új CV-kről.
*** A fenti árak havonta értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.





















Kategória 
adatbázis

159 900 Ft 











Teljes
adatbázis

79 900 Ft

Kategória + 
külső adatbázis











179 900 Ft 

Teljes +
külső adatbázis

* * * *
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