INSTRUCȚIUNI UTILIZARE PLATFORMĂ
Cum pot accesa platforma?
•

De pe pagina principală, dreapta, click pe ”Intră în cont”, utilizați username-ul și parola
primite.
Sau

•

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

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

E-mail : Pentru a primi pe mail alertă când cineva aplică la jobul publicat rubrica ”E-mail”
trebuie completată.
Pentru a vă proteja adresa de e-mail a companiei aveți creată o adresă
numecompanie@joburilimbistraine.ro . Aceasta va face forward automat către persoana
responsabilă. Vă recomandăm să utilizați această adresă de e-mail deși nu este obligatoriu.

•

Logo companie- momentan logo-ul companiei trebuie urcat de fiecare dată când publicați un
anunț. Ulterior dorim ca acest proces să fie automat

•

Categoria jobului- vă rugăm să bifați limbile străine necesare pentru a aplica la poziția
deschisă.

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

Administrare job
•

Anunțurile publicate pot fi administrate din „Panoul meu” (partea dreaptă a site-ului). Aici
vedeți starea anunțurilor publicate, puteți edita anunțurile și vedeți cine a aplicat.

•

Vă rugăm ca atunci când anunțul de angajare nu mai este actual (s-a angajat o persoană,etc)
fie să ștergeți anunțul, fie să editați anunțul și să bifați ultima opțiune ” Wish to declare this
job as filled?” cu „Yes”.

Căutare C.V-uri
•

În funcție de varianta de colaborare aleasă puteți avea acces la baza de date cu C.V-uri sau
nu.

•

În cazul în care aveți acces la baza de date puteți căuta printre C.V-uri accesând linkul
”RESUME” din bara de sus. C.V-urile pot fi căutate după limbă utilizând linkurile din dreapta
(sub„ C.V-uri după limbă”)

•

Momentan nu există modalități de căutare avansată, în funcție de feedback și cerințele pe
care le primim vom implementa și un astfel de sistem.

IMPORTANT! Datele de contact publicate de candidați pot fi folosite doar pentru a trimite o ofertă
de angajare (full-time/part-time/internship). Aceștia vor fi contactați prima oară pe e-mail, ulterior
pot fi contactați telefonic.
Informațiile personale prezente pe site vor fi folosite doar ca parte a procesului de recrutare/selecție
și nu în alte scopuri.

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

Vă mulțumim!

