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TÖKÉLETES JELÖLT GYORSAN, EGYSZERŰEN,
FIZIKAI KORLÁTOK NÉLKÜL…?
NÁLUNK NINCSENEK KORLÁTOK.
MOST MÉG KÖZELEBB HOZZUK HALLGATÓINKAT!
FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET, ÉRTÉKES
CÉLKÖZÖNSÉG, GYORS ÉS HATÉKONY TOBORZÁS
CSATLAKOZZ ÉS TAPASZTALD MEG A VIRTUÁLIS
TOBORZÁS ELŐNYEIT!

www.allasborze.uni-obuda.hu

Miért jó a virtuális állásbörze?

1. KÉNYELMES. Nem kell fizikailag jelen lenni, a hallgatók a virtuális
felületen is könnyen elérhetőek, bárhonnan.
2. KÖTETLEN. A jelöltekkel való megismerkedés még sosem volt ilyen
egyszerű. Chat felület és videó kapcsolat lehetőségével közelebb
hozzuk őket, mint valaha.
3. IDŐTAKARÉKOS. A virtuális jelenlét megspórolja az utazás és az
egész napos személyes jelenlét biztosításához szükséges időt.
Jelenlétünk közben akár egyéb teendőinket is párhuzamosan
elvégezhetjük.
4. GAZDASÁGOS. Nem csupán a személyes megjelenés járulékos
költségeit spórolja meg, most még többet adunk, mindezt kedvező
árakon.
5. HATÉKONY-GYORS KIVÁLASZTÁS. A jelentkezők közvetlen
eljutattott CV-jével és interjúztatási lehetőséggel a kiválasztási
folyamatot gyorsabbá, kényelmesebbé, szűrhetőbbé tettük.
6. IGAZI ÉRDEKLŐDŐK. Elkerülhetőek a „nézelődök” és a „repi
ajándék gyüjtögetők”. A felületen csak előzetesen regisztrált, komoly
érdeklődők vannak jelen.
7. HIRDETÉS. Az online felület számos új hirdetési lehetőséget hordoz
magában.
8. STATISZTIKA. Elérhető online statisztika, mely pontos információt
ad a megjelenésről.
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küldése

Jelentkezési segédlet

Az Óbudai Egyetem Virtuális Állásbörzéjére a jelentkezés a
https://allasborze.uni-obuda.hu/ online felületén érhető el. Az oldalon
automatikusan generált ajánlatkérésre, valamint részvételi szándék
esetén a megrendelés végrehajtására, szerződéskötésre is lehetőség
van. Amennyiben egyedi ajánlatra tartanának igényt, ezt is
könnyedén az űrlapon jelezni tudják felénk.
Ajánlatkérésre regisztráció és azt követő céges profil létrehozása után
van lehetőségük. Néhány lépésben ismertetnénk, hogyan is zajlik a
jelentkezési folyamat az ajánlatkéréstől a megrendelésig.
 Válasszon csomagjaink és kiegészítő szolgáltatásaink közül. Az
ajánlatkérő űrlap kitöltése után az ajánlatot saját profilján érheti el
és tetszés szerint töltheti le, módosíthatja azt. Az ajánlat a profilján
.pdf formátumban letölthetővé válik, így azt könnyedén tovább
tudja küldeni illetékes kollégáinak is!
 Ajánlat pozitív elbírálása után, egy gombnyomással elfogadhatja
azt, a rendszer pedig generálja a megrendelőlapját, amely
kétoldalú cégszerű aláírás után egyszerűen visszatölthető a
felületre. A megrendelés státuszát eközben folyamatosan nyomon
követheti a felületen! A megrendelés általunk történő
jóváhagyása után hivatalossá válik!
 Töltse fel Online Kalauzunkhoz szükséges kreatív anyagait 2021.
április 19-ig, valamint amennyiben kiegészítő szolgáltatásokra is
igényt tartott kezelje ezeket egyszerűen, szabadon a felületén!
 Bármilyen kérdés és elakadás esetén, kérem forduljon
kollégáinkhoz
bizalommal
a
hello@oenonprofit.hu
e-mail
elérhetőségen vagy telefonon a +3670-340-9349 telefonszámon!

Melyik csomagot érdemes
választanunk?
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Tartalma
Saját profiloldal cégbemutatóval és céglogó használatával
3 db álláshirdetés feltöltés
Rendezvényt követően a céges adatlap a feltöltött elemekkel elérhető marad 30
napig
CV fogadási lehetőség
Interakció a rendezvény időtartalma alatt chat, videó interjú lebonyolítási
lehetőség (Discord)
Online kalauz megjelenés (1 standard, 1 reklám oldal)
Részletes statisztikai adatok
Saját profiloldal cégbemutatóval és céglogó használatával
10 db álláshirdetés feltöltés
Rendezvényt követően a céges adatlap a feltöltött elemekkel elérhető marad 30
napig
CV fogadási lehetőség
Extra hirdetési lehetőség (facebook, instagram)
Interakció a rendezvény időtartalma alatt chat, videó interjú lebonyolítási
lehetőség (Discord)
Online kalauz megjelenés (1 standard, 1 reklám oldal)
Részletes statisztikai adatok
Saját profiloldal cégbemutatóval és céglogó használatával
Korlátlan álláshirdetés feltöltés
Rendezvényt követően további 60 napon át újabb álláshirdetések tölthetőek fel
Rendezvényt követően a céges adatlap a feltöltött elemekkel elérhető marad 60
napig
CV fogadási lehetőség
Kiemelt hirdetési lehetőség (facebook, instagram, weboldal)
Kiemelés a kiállítói listában
Interakció a rendezvény időtartalma alatt chat, videó interjú lebonyolítási
lehetőség (Discord)
Online kalauz megjelenés (1 standard, 1 reklám oldal)
Részletes statisztikai adatok
Következő megjelenés esetén (virtuális, normál) 10% kedvezmény az ajánlat
végösszegéből.
További együttműködés esetén 10% kedvezmény az érintett ajánlat
végösszegéből.

Nettó Ár

180.000 Ft

250.000 Ft

350.000 Ft

Extrák és további
együttműködési lehetőségek

Extrák
Egyéb szolgáltatások

Megjegyzés

Kiemelt hirdetés

facebook, instagram

Nettó Ár
50.000 Ft

Kiemelés a kiállítói listában

50.000 Ft

Korlátlan álláshirdetés feltöltési
lehetőség

30 napig elérhető

30.000 Ft

Korlátlan álláshirdetés feltöltési
lehetőség

60 napig elérhető

50.000 Ft

Kiemelt banner a nyitólapon

3 partner részére elérhető

150.000 Ft

Együttműködési lehetőségek

OnE Job Iskolaszövetkezet

Az Óbudai Egyetemhez szorosan köthető
iskolaszövetkezet segítségükre lehet,
amennyiben
még
aktív
státuszú
hallgatókat keresnek meglévő gyakornoki
helyeikre.

Bővebb információ:
www.onejob.hu

OnE Job Pro Kft.

A munkaerő közvetítéssel foglalkozó cég
megoldja Ön helyett a munkavállaló
felkutatását, Önnek már csak el kell
dönteni,
hogy
megfelel-e
az
elvárásaiknak.

Bővebb információ:
www.onejobpro.hu

A feltüntetett árak forintban értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t!
Áraink tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak.

Elérhetőség

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket az alábbi elérhetőségek
egyikén állunk rendelkezésükre:
Virtuális Állásbörze megjelenések
Tóth Mariann
hello@oenonprofit.hu
+36 70 340 9349

OnE Job és OnE Job Pro együttműködések
Szűcs Bettina
szucs.bettina@onejob.hu
+36 30 340 3359
Tóth Mariann
toth.mariann@onejob.hu
+36 70 340 9349

