Állítsa össze
saját csomagját
szolgáltatásainkból
az Ön egyedi
igényei alapján!

Álláshirdetés feladás csomagok

STANDARD

PREMIUM
PLUS

MASTER PLUS

69 900 Ft

99 900 Ft

149 900 Ft

4 hetes álláshirdetés
Hirdetés frissítési lehetőség
heti 2 alkalommal

Standard álláshirdetés
csomag tartalma
7 nap főoldali vagy
álláskategória kiemelés

Standard és Premium plus
csomagok tartalma
Facebook
szponzoráció garantált
10.000 megjelenéssel

Megjelenés a Cvonline.hu
közösségi média felületein

Egyedi megjelenés:
Medium csomag

Célzott e-mail küldés
a releváns, regisztrált
álláskeresőknek

PREMIUM PLUS: 50%- kal több megtekintés, mint a Standard csomag esetén
Az árak nettó árak és az áfát nem tartalmazzák.

munkaadoknak.cvonline.hu (+36 1) 5100-800 sales@cvonline.hu

Merítsen a legjobb
jelöltekből gyorsan
és egyszerűen
az önéletrajz
adatbázisunkból!

Önéletrajz adatbázis csomagok

160 800
Kereshető önéletrajz

KATEGÓRIA

79 900 Ft

4 hetes hozzáférés
egy kategóriához
Belső
adatbázis hozzáférés

TELJES

8X

Több elérhető álláskereső

179 900 Ft

CV Parsing

4 hetes hozzáférés
a teljes adatbázishoz

Automatizmus

Belső
adatbázis hozzáférés

Profilkereső
Jelentkezéskezelő

Az árak nettó árak és az áfát nem tartalmazzák.

munkaadoknak.cvonline.hu (+36 1) 5100-800 sales@cvonline.hu

Bízza ránk
a toborzás
oroszlánrészét!

Előszűrési csomagok
BASIC
SEARCH

COMPLEX
SEARCH

199.000 - 269.000 Ft

299 000 - 379 000 Ft

Garantált jelöltszám: 5

Garantált jelöltszám: 3-5

Teljesítési idő:
20 munkanap

Teljesítési idő:
30 munkanap

Beérkező pályázatok és
adatbázisok előszűrése

Beérkező pályázatok és
adatbázisok előszűrése

Telefonos interjú

Telefonos interjú

4 hetes STANDARD
hirdetés közösségi média
megjelenéssel

4 hetes PREMIUM PLUS
hirdetés közösségi média
megjelenéssel

Összefoglaló riport
a jelöltekről

Összefoglaló riport
a jelöltekről

pozíciótól függően

pozíciótól függően

SUCCESS
SEARCH

200 000 Ft alapdíj
+ sikerdíj
pozíciótól függően
Teljesítési idő:
30 munkanap
Beérkező pályázatok és
adatbázisok előszűrése
Részletes telefonos /
Skype / személyes interjú
4 hetes MASTER PLUS
hirdetés közösségi média
megjelenéssel, hirdetés
kiemeléssel és egyedi
állásértesítő küldéssel
Összefoglaló riport
a jelöltekről

Az árak nettó árak és az áfát nem tartalmazzák. A Basic keresés bizonyos
kategóriákra (IT és mérnök), valamint executive / senior pozíciókra
nem vehető igénybe. A Success csomag esetén: Ön akkor fizet sikerdíjat,
ha az új kollégát felveszi! Az előszűrési folyamat a felvétellel megszűnik,
a csomag utángondozást nem tartalmaz. Szintfelmérés: személyiség teszt,
IT teszt, nyelvi tesztek, egyéb alkalmasságot mérő tesztek

Szintfelmérés
ügyféligény alapján

munkaadoknak.cvonline.hu (+36 1) 5100-800 sales@cvonline.hu

