BestJobs.ro
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Románia

A Profession.hu a világ piacvezető állásportáljait tömörítő nemzetközi szervezet, The Network tagja,
mely révén Ön budapesti irodánkon keresztül, magyar nyelvű ügyintézővel, forint számlával adhat fel
álláshirdetést 133 ország bármelyikében.

Románia: Bestjobs.ro statisztikák /2014.I. (átlag)
•
•
•
•

Havi egyedi látogatás: 221 852
Havi oldalmegtekintés: 20 000 000
Aktív önéletrajzok adatbázisban: 2 265 296
Aktív hirdetési szám: 7255

Álláshirdetés
Megnevezés

Ár/pozíció

Silver hirdetés 30 napra (Platinum és Gold hirdetések után listázva)

59 EUR

Gold hirdetés 30 napra (Platinum hirdetések után listázva)

99 EUR

Platinum hirdetés 30 napra (Gold és Silver hirdetések előtt)

209 EUR

Hirdetés egyedi designnal 30 napra

278 EUR

Heti frissítés

49 EUR

További információk

Önéletrajz adatbázis

• Jelentkezés: email címre csak az egyedi
designos hirdetésnél megoldható, a többi
hirdetésnél a Bestjobs felületén keresztül (napi
egyszer érkezik értesítő a jelentkezőkről), vagy
karrier oldalra
• Lefedettség: maximum 15 város adható meg
• Látványterv: nem kérhető
• Hirdetés nyelve: nincs szabályozva
• Hirdetés karakter száma: nincs szabályozva
• Keresési kulcsszó: ingyenesen kérhető
• Anonimitás: kérhető
• Külső linkes jelentkezés esetén: 69 EUR felár
• Frissítés: heti frissítés esetén 50% felár

•
•
•
•

Teszt hozzáférés: kérhető
Önéletrajzok nyelve: román és angol
Adatbázis nyelve: román és angol
Vásárlás: kredit alapon adott időszakra (az
alábbi csomagok 1 évig felhasználhatóak)
• Adatbázis áraink 1 felhasználóra vonatkoznak
10 kontakt letöltés

40 EUR

40 kontakt letöltés

112 EUR

90 kontakt letöltés

252 EUR

150 kontakt letöltés

330 EUR

300 kontakt letöltés

600 EUR

The BestJobs.ro website is user friendly – operating the filtering tools and sorting through CVs is a real
pleasure. The quality of the applicants is high, too. We managed to fill our vacancies in a week… an
amazing result. Therefore, I truly recommend BestJobs.ro to all employers!
Stamova Svilena Sr.
HR Generalist, Stream Global Services
Q4-es időszak, 2014
Áraink a 27% áfát nem tartalmazzák!

