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Váš partner na regionálním trhu práce

 Produkty a přehled služeb
Přehled výkonu / Balíčky

FREEMIUM
BEZPLATNĚ

STANDARD
Paušální cena

PREMIUM
Paušální cena



▬

▬

1) Doba platnosti balíčku
a) 1 rok od registrace
b) 12 / 6 / 3 měsíců/e od data objednání
c) Souběžně s platností STANDARD balíčku

▬



▬

▬




























▬

2) Správa, počet a doba trvání inzerátů
a) spravovat, aktivovat, deaktivovat
b) obnovení data
c) omezený počet a doba trvání
d) neomezený počet a doba trvání

▬

▬

▬

3) Tvorba inzerátů
a) jednoduchý textový inzerát
b) textový inzerát s grafikou

▬

c) PDF inzerát (nahrát PDF rozvržení jako inzerát)

▬

d) HTML inzerát

▬

▬

e) zvýraznění titulku inzerátu - tučně, kurzívou, barevně, podtrženě

▬

▬






▬


▬

4) Funkce inzerátů
a) manuální obnovení data (různé intervaly)
b) automatické obnovení data (různé intervaly)

▬









c) šifrový inzerát (''inkognito'' funkce)

▬

d) stálý inzerát s automatickým obnovením data

▬

e) sčítač návštěvníků

▬

f) sčítač návštěvníků e-mailem

▬

g) doplňkový produkt: rozhraní inzerátů do Vaší databáze či webových stránek

▬

▬

















▬











▬

5) Režimy přijímání žádosti pro každý inzerát
a) žádost e-mailem
b) formulář žádosti
c) Vaše firemní stránka pro podání žádostí

▬

▬

6) Profil firmy
a) firemní logo u každého inzerátu s odkazem na popis firmy
a) profil firmy (pouze text)
b) profil firmy s grafikou

▬

b) profil firmy jako HTML stránka

▬

c) přímý odkaz na Vaše firemní internetové stránky

▬

d) veškeré Vaše pracovní nabídky zobrazené na jedné stránce

▬

e) zobrazení Vašeho firemního loga na hlavní stránce

▬
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FREEMIUM balíček – Přehled služeb
Doba trvání

●

1 rok od data vaší registrace

Počet inzerátů

●

1 inzerát s dobou trvání 1 měsíc

Design inzerátů

●

Vytvořit jednoduchý textový inzerát ve výchozím editoru

Funkce
inzerátů

●

Inzerát je spravován Vámi v administrační kolonce
 upravit, aktualizovat, aktivovat, deaktivovat atd.

●

Manuální aktualizace po 14 dnech

●

Dostupné 3 režimy aplikace

Režimy žádosti

 Žádost emailem = nepřihlášení kandidáti emailem
 Formulář žádosti = nepřihlášení kandidáti formulářem
 Formulář žádosti = kandidáti přihlášení se zaregistrovanými údaji
– rychlé, snadno ovladatelné, kdekoliv (z telefonu, tabletu)
 Kombinace je rovněž možná
Profil firmy

Paušální cena

●

Vaše friemní logo na hlavní stránce a u každého inzerátu
 s odkazem na popis Vaší firmy

●

Vaše firemní logo v rubrice ''Partner''
 s odkazem na popis Vaší firmy

●

Popis firmy (pouze text)

●

_ BEZPLATNĚ _

●

Váš FREEMIUM inzerát bude publikován do 24 hodin (pracovních dnů)
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STANDARD balíček – Přehled služeb
Doba trvání

●

Počet inzerátů

Můžete inzerovat po dobu jednoho roku (šest měsíců / tři měsíce)
●

Design inzerátů

Funkce
inzerátů

Režimy žádosti

1 rok (6 měs. / 3 měs.) od data vaší objednávky

NEOMEZENĚ – libovolně často a bez časového omezení
Každý inzerát může být vytvořen individuálně

●

Vytvořit jednoduchý textový inzerát ve výchozím editoru

●

Vytvořit inzerát s dodatečnou grafikou ve výchozím editoru
 zkopírovat a vložit z Wordu

●

Všechny inzeráty v administrační kolonce jsou spravované Vámi
 upravit, aktualizovat, aktivovat, deaktivovat atd.

●

Počet návstěv online na každý inzerát v administrační kolonce

●

Inzerát pod šifrou inkognito bez uvedení Vašich firemních údajů

●

Manuální aktualizace všech nebo konkrétních inzerátů každých 7 dní

●

Automatická aktualizace pro všechny inzeráty
 během prvních 10 týdnů budou všechny inzeráty automaticky aktualizovány
každých 14 dní

●

Dostupné 3 režimy aplikace
 Žádost emailem = nepřihlášení kandidáti emailem
 Formulář žádosti = nepřihlášení kandidáti formulářem
 Formulář žádosti = kandidáti přihlášení se zaregistrovanými údaji
– rychlé, snadno ovladatelné, kdekoliv (z telefonu, tabletu)
 Kombinace je rovněž možná

Profil firmy

Paušální cena

●

Vaše friemní logo na hlavní stránce a u každého inzerátu
 s odkazem na popis Vaší firmy

●

Vaše firemní logo v rubrice ''Partner''
 s odkazem na popis Vaší firmy

●

Popis firmy se zapojením grafiky

●

Přímý odkaz na webové stránky Vaší firmy

●

Všechny aktuální pracovní nabídky zobrazeny na jedné stránce
 tento odkaz lze jednoduše integrovat do vašich firemních internetových stránek,
abyste mohli inzerovat svá volná pracovní místa i tam

●

Přizpůsobí se velikosti každé firmy
 záleží na počtu Vašich zaměstnanců

Počet
zaměstnanců
1–9
10 – 49
50 – 99
100 – 499
500 – 999
1000 >>>
Lidské zdroje
●

Paušální
1 rok
CZK 5.900
CZK 9.900
CZK 15.900
CZK 24.900
CZK 33.900
CZK 42.900
CZK 49.900

Paušální
6 měs.
CZK 3.540
CZK 5.940
CZK 9.540
CZK 14.940
CZK 20.340
CZK 25.740
CZK 29.940

(*) SÓLO
= samostatný inzerát
Paušální
3 měs.
CZK 2.065
CZK 3.465
CZK 5.565
CZK 8.715
CZK 11.865
CZK 15.015
CZK 17.465

(*) SÓLO
1 měs.

CZK

890

Aktivace do 24 hodin po obdržení platby
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PREMIUM balíček – Přehled služeb
Doba trvání

●

Počet inzerátů

Můžete inzerovat po dobu jednoho roku (šest měsíců / tří měsíců)
●

Design inzerátů

Funkce
inzerátů

Režimy žádosti

Běží souběžně s Vaším STANDARD balíčkem

NEOMEZENĚ – libovolně často a bez časového omezení
Navíc k STANDARD balíčku:

●

Zvýraznění titulků Vašich inzerátů na hlavní stránce
 tučně, kurzívou, barevně, s podtržením

●

Hotová PDF úprava ke stažení jako inzerát

●

HTML- inzerát zadáním zdrojového kódu do výchozího editoru

●

Rozhraní inzerátu (není zahrnuto v paušální ceně – ceník na žádost)
 denní automatická replikace vašich pracovních nabídek zveřejněných na vaší
domovské stránce
 denní automatická replikace vašich pracovních nabídek prostřednictvím XML
rozhraní

●

Všechny inzeráty v administrační kolonce jsou spravované Vámi
 upravit, aktualizovat, aktivovat, deaktivovat atd.

●

Počet návstěv:
 online na každý inzerát v administrační kolonce
 na žádost rovněž emailem na každý inzerát

●

Inzerát pod šifrou inkognito bez uvedení Vašich firemních údajů

●

Trvalý inzerát stále online a automaticky aktualizován každých 7 dní

●

Manuální aktualizace všech či konkrétních inzerátů každé 4 dny

●

Automatická aktualizace datumu u všech inzerátů
 během prvních 10 týdnů budou všechny inzeráty automaticky aktualizovány
každých 7 dní

●

Dostupné 4 režimy aplikace
 Žádost emailem = nepřihlášení kandidáti emailem
 Formulář žádosti = nepřihlášení kandidáti formulářem
 Formulář žádosti = kandidáti přihlášení se zaregistrovanými údaji
– rychlé, snadno ovladatelné, kdekoliv (z telefonu, tabletu)
 Odkaz na žádost = všichni kandidáti jsou přesměrováni na Vaši stránku s
formulářem žádosti – přímý převod na Vaši přiloženou databázi
 Kombinace je rovněž možná
Navíc k STANDARD balíčku:

Profil firmy
●

Popis firmy jako HTML stránka zadáním zdrojového kódu

●

Paušální cena

Jako exkluzivnímu PREMIUM partnerovi se Vaše firemní logo pravidelně objevuje na
všech stránkách v levém rámečku
 jedním kliknutím na popis Vaší firmy, všechny Vaše pracovní nabídky a internetové
stránky Vaší firmy
● Paušální příplatek k Vašemu STANDARD
| (*) SÓLO = samostatný inzerát
balíčku
Počet
Příplatek
Příplatek
Příplatek
(*) SÓLO
zaměstnanců
1 rok
6 měs.
3 měs.
1 měs.
––––––
CZK 7.900
CZK 4.740
CZK 2.765
CZK 1.990

●

Aktivace do 24 hodin po obdržení platby
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Váš partner na regionálním trhu práce

 Šablona pracovního inzerátu
●

Pracovní inzeráty jsou důležitým náborovým nástrojem a atraktivní reklamou pro Vaši firmu. Avšak musí
být cíleně koncipovány, aby docílily zamýšleného efektu.

Obrázek
Popis firmy
 Kdo jsme? Čím vynikáme?
 Jaká je naše klíčová činnost?
 Čím se lišíme od ostatních firem?

Název pozice
Podtitulek (volitelný)
Klíčová slova (např. místo výkonu práce, pracovní doba, specifické kvalifikace atd.)

Popis práce






Jaké úkoly je třeba splnit?
Jaká je oblast odpovědnosti a jaké možnosti s sebou přináší?
Jaké vlastnosti (pracovní doba, dojíždění atd.) musí být v této souvislosti zmíněny?
Kde se nachází pracoviště?
Do kdy musí být volná pozice zaplněna?

Požadovaná kvalifikace

Nabídka kandidátům

Očekáváme...

Nabízíme…

 Jaké požadavky jsou nutné?
 Jaké další dovednosti jsou žádoucí?
 Jaké osobní vlastnosti jsou výhodou?

 Jaké podmínky (možnost povýšení,
profesní rozvoj atd.) nabízíme?
 Mzda, odměny, firemní vůz, atd.
 Ekonomické a sociální výhody

Kontaktní údaje
Těšíme se na Vaši žádost!
 Režimy přijímání žádostí (e-mail, telefon, formulář, kariérní stránka)
 Kontaktní osoba
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Váš partner na regionálním trhu práce

 Výhody pro firmy

 regionální
cílové skupiny

 osobní
podpora

 účinná
propagace

 jednoduché
rozhraní

 flexibilní
tvorba

 efektivní
cenové modely

 libovolný
počet, doba platnosti

 aktuální
úpravy

 přehledné
pracovní nabídky

 anonymní
šifrové inzeráty

KonradKianek
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