INSTRUCȚIUNI UTILIZARE PLATFORMĂ
Cum pot accesa platforma?
•

De pe pagina principală, dreapta, click pe ”Intră în cont”, utilizați username-ul și parola
primite.Parola inițială poate fi modificată pe pagina ”Modifică profilul”.

•

Accesați linkul http://joburilimbistraine.ro/wp-login.php și introduceți username, parolă.

sau

Publicarea unui C.V
Click pe butonul ”PUBLICĂ C.V”, oriunde de pe site. Mai jos aveți explicații pentru câmpurile prezente
la publicarea unui C.V:
•

Titlu: Recomandarea noastră ar fi ca titlul să fie numele vostru.

•

Poză- din păcate, momentan, puteți avea poză la profil doar dacă aveți cont deschis
http://en.gravatar.com/ cu adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat. Nu este obligatoriu,
companiile știu acest lucru și puteți avea poza în C.V-ul pe care-l urcați pe site.

•

Categoria C.V-ului- vă rugăm să bifați limbile străine pe care le cunoașteți. Angajatorii vă vor
găsi mai ușor astfel.

•

Disponibilitate- aici menționați ce fel de job căutați: unul full-time, part-time, un internship
sau orice variantă. Nu uitați să modificați acest câmp ulterior în cazul în care lucrurile se
schimbă.

Considerăm că nu sunt necesare explicații pentru celelalte câmpuri. Nu toate sunt obligatorii. În cazul
în care aveți nelămuriri ne puteți contacta oricând la contact@joburilimbistraine.ro

Administrare cont
•

C.V-ul publicat poate fi administrat din „Panoul meu” (partea dreaptă a site-ului). Aici puteți
edita C.V-ul și vedeți la ce job ați aplicat. De asemenea, din pagina ”Modifică profilul” poți
schimba adresa de e-mail, username și parola.

•

Este important să te obișnuiești să actualizezi informațiile pe site.

Cum aplici la un job?
•

Caută job-ul care te interesează de pe pagina principală, utilizând filtrele din dreapta (”Joburi
după limbă”) și cele de sus (Full-time/Part-time/Internship)

•

La sfârșitul fiecărui anunț vei găsi butonul ”APPLY NOW”. Click pe el. Angajatorul va fi
informat imediat despre faptul că ai aplicat la job.

Datele personale
Datele de contact publicate de tine pot fi folosite de angajatori doar pentru a trimite o ofertă de
angajare (full-time/part-time/internship). Te vor contacta inițial pe e-mail și ulterior telefonic.
Informațiile personale prezente pe site vor fi folosite doar ca parte a procesului de recrutare/selecție
și nu în alte scopuri.
În cazul în care consideri că nu ți-au fost respectate drepturile contactează-ne pentru a rezolva
problema.

Contact
Pentru orice informație ne puteți contacta la contact@joburilimbistraine.ro

Vă mulțumim!

