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Miben más a virtuális állásbörze? Milyen előnyei vannak?
A legfontosabb különbség, hogy az álláskereső azonnal felveheti a kapcsolatot a munkáltatókkal.
A látogatók a kiválasztott cégek standján néhány kattintással különféle céges ismertetők között
böngészhetnek. Nincs másra szükség, csak egy számítógépre és internetkapcsolatra, hiszen az
online állásbörze a világ bármely pontjáról elérhető.
Kényelmes, nem kell sorban állni, így gyorsabban és egyszerűbben lehet jelentkezni a
meghirdetett pozíciókra.
A Virtuális Állásbörzén való részvétel minden állás iránt érdeklődő számára ingyenes.

Csak regisztráció után lehet belépni a kiállításra?
Nem, a hirdetéseket regisztráció nélkül is láthatod, viszont az állásokra való jelentkezés és a hirdetők
profiljának megtekintése csak a regisztráció után lehetséges.
Hogy zajlik a regisztráció?
A regisztráció gyorsan és egyszerűen elvégezhető, mely során csak néhány információ
megadása szükséges. Itt fel tudod tölteni önéletrajzodat és motivációs leveledet is.
*tipp: Érdemes az állásbörze előtt meghatározni, milyen helyekre pályáznál szívesen, és ezek
alapján összeállítani az önéletrajzodat. Az állásbörzén érdeklődésnek megfelelően szűkíteni lehet
a keresést, így könnyebben megtalálhatod a számodra megfelelő állást.

Regisztráció- Útmutató

A regisztrációs felületen több fül helyezkedik el. Válaszd a „Regisztráció (álláskeresőknek)” fület.
Ekkor az alábbi oldalt fogod látni.

Kérünk a megjelenő információkat töltsd ki és ne használj nem létező e-mail címet. Ha mégis fake emaillel regisztráltál, nem fogsz tudni belépni a fiókodba.

Tudsz még feltölteni önéletrajzot, illetve motivációs levelet is az adatlapodhoz, de nem kötelező. Ezt
külön minden egyes állásra, gyakornoki pozícióra jelentkezésnél is megteheted. Amikor belépsz a
profilodba csak azokat az állás-, gyakornoki lehetőségeket látod, melyeket a regisztrációnál
megjelöltél.

Az állások között tudsz válogatni kategória- (legördülő menü), helyszín- szerint, illetve ki tudod
választani, hogy teljes állás, gyakornoki program, gyakornoki munka, vállalkozói jogviszony,
távmunka… legyen-e. Bármely kategóriát rögtön meg tudsz változtatni a profilod szerkesztésekor.

Ha a regisztráció során nem töltöttél fel bemutatkozást, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet,
vagy képet, ezeket bármikor megteheted profilod frissítésével.

Az álláshirdetés között böngészve, ha kíváncsi vagy az adott munkáltató adatlapjára, kattints a bal
felső sarokban levő kis ceruza ikon után megjelenő névre ( az állást feltöltő nevére) és rögtön
láthatod is a feltöltő cég adatlapját.

Hogyan lehet jelentkezni?
Kattints a kiválasztott állásra.

A képernyő egy jelentkezési lapra ugrik, melyben neved, és e-mail címüed megadásán kívül
csatolhatod önéletrajzodat, motivációs leveledet (vagy kiválaszthatod a már feltöltötteket) illetve
személyes üzenetet is írhatsz az állás feladójának. Amikor minden információt megadtál, kattints a
„Jelentkezek” gombra, és már jelentkeztél is az állásra. A Virtuális Állásbörze ideje alatt jó ha
folyamatosan e-mail közelben vagy, mert lehet, hogy éppen akkor kapsz visszaigazolást a vágyott
pozícióról.

