
Virtuális Állásbörze Kisokos 2018 álláshirdetőknek 

 

 

Mikor? 2018. november 19-23. 

Hol? www.allasborze.elte.hu 

Miben más a virtuális állásbörze? Milyen előnyei vannak? 

Nem kell állásbörze standra, kitelepülésre több százezer forintot áldoznia cégük költségvetéséből. 
Nincs szükség hostessek igénybevételére, elegendő egyetlen kapcsolattartó az Állásbörze 
időtartama alatti rendelkezésre állása. 

 

Útmutató álláshirdetőknek: 

 

A regisztrációs felületen több fül helyezkedik el, válassza a „Regisztráció Virtuális Állásbörze 

rendezvényre” opciót. 

 

 

 

A regisztráció során bekért adatok megadása kötelező a bemutatkozás és a bemutatkozó videót 

kivéve. Tapasztalataink szerint ezeket ajánlott mégis megadni, hiszen így a pályázók még több 

információt tudhatnak meg a cégről és nem csak a pozícióról. Minél több adatot ad meg cégéről a 

pályázók annál komolyabban veszik azt. 

Amennyiben valamelyik adatát nem fogadja el a rendszer, kérjük, vigye rá az egeret az i betűs 

információ ikonokra, melyek megmutatják milyen formátumban is kell megadni az adott adatot. 

Az adatlap alján található „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési Szabályzatban, és az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltakat” rubrika bepipálása és a Nem vagyok Robot CAPTCHA-t is 

kipipálni, hogy a rendszer tudja természetes személy tölti ki az adatokat. 

http://www.allasborze.elte.hu/


 



Regisztráció visszaigazolása 

Regisztrációja után az ott megadott e-mail címre értesítést küldünk annak megerősítéséről. Technikai 

hiba folytán lehetséges, hogy html kódokkal tűzdelve jelenik meg az üzenet, vagy a Spam mappába 

rakja e-mail kezelő rendszere. 

Kérjük, ha html kódolt üzenetet kap, keresse meg a képen is látható regisztrációs linket és arra 

kattintva mindenképpen erősítse meg regisztrációs szándékát. Ennek hiányában nem fog tudni 

résztvenni virtuális állásbörze rendezvényünkön. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Új állások feltöltése az  ÚJ ÁLLÁSHIRDETÉS menüpont kiválasztásával kezdődik. 

 

 

Javasoljuk, hogy az álláshirdetésre vonatkozóan minél több és részletesebb információt adjon meg, 

beleértve a bérezést és egyéb juttatásokat, mert így az állást keresők első körben értesülnek a 

legfontosabb információkról, és elejét lehet venni az esetleges félreértéseknek. 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐNÉZET 

ÚJ ÁLLÁSHIRDETÉS LÉTREHOZÁSA 



 

Az álláshirdetés aktiválásához nyomja meg a képernyő bal alsó részében elhelyezkedő PREVIEW, azaz 

ELŐNÉZET gombot. 

 

Az előnézeti képen ellenőrizni tudja, hogy minden az Ön által megadott adat helyesen jelenik-e meg. 

Amennyiben nem, az Edit Listing gombbal további változtatásokat tehet a hirdetés szövegében. A 

pozíció megnevezése alatt, a cégnév előtt, a bal felső sarokban cége logója csak akkor jelenik meg, ha 

azt a profiljánál feltöltötte. Ellenkező esetben ott egy üres mezőt lát majd. Ha céglogót szeretne 

feltölteni, válassza az oldal bal felső sarkában látható PROFIL ADATLAP menüpontot.  

Ha nem akar már javítani a hirdetés szövegén, akkor válassza a Submit Listing azaz az elfogadás 

gombot. 

Az álláshirdetés elfogadása után az adott hirdetés csak az adminisztrátor jóváhagyása után látszik 

majd az oldalon. 

CÉGLOGÓ 

KORRIGÁLÁS ELFOGADÁS 



 

A még el nem fogadott álláshirdetéseket akár törölni, vagy szerkeszteni is tudja az Edit, vagy Delete 

linkre való kattintással. 

Az álláshirdetés láthatóságának lejárata minden esetben a Virtuális Állásbörze befejező napja utáni 

nap. 

Az ÁLLÁSHIRDETÉS ADMIN felületen keresztül látható, hogy hányan jelentkeztek a feltöltött 

állásokra. 

 

A felület lenyitásával megnézheti a jelentkezőket, értékelheti őket, beállíthatja a jelentkezési 

státuszukat, illetve privát megjegyzést is írhat a jelentkezőkre vonatkozóan, amit természetesen csak 

Ön lát. Ezek a funkciók jelentősen megkönnyítik dolgát a sok jelentkező észben tartásában.  

HIRDETÉS MEGNEVEZÉSE 
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK DÁTUMA 

ÁLLÁSHIRDETÉS  

LÉTREHOZÁSÁNAK  

DÁTUMA 

ÁLLÁSHIRDETÉS  

LÁTHATÓSÁGÁNAK 

LEJÁRATA 

CÉGE 

ADATLAPJÁNAK 

MEGTEKINTÉSE 



 

A kis E-mail ikonra kattintva az Ön gépén beállított alapértelmezett levelezőrendszerrel üzentet tud 

küldeni a jelentkező e-mail címére. 

A szövegbuborék ikonra kattintva személyes megjegyzést tud beállítani a jelentkezőhöz, amit csak Ön 

és az ügyfél fiókjába bejelentkezők láthatnak. 

 

JELENTKEZÉS RÉSZLETINEK MUTATÁSA 



A szerkesztés, vagy ceruza ikonra kattintva lenyíló menüben be tudja állítani a jelentkezési státuszt és 

értékelni tudja a jelentkezőket 1-5 között. 

 

 

 

A MÉDIAFELÜLET BÉRLÉS menüpont nem a Virtuális Állásbörze résztvevőire vonatkozik.  Ez egy olyan 

lehetőség, amivel az ELTE Karrierközpont partnerei élhetnek a Virtuális Állásbörzéken kívüli 

időszakban. 

 

 

 

A VIRTUÁLIS ÁLLÁSBÖRZE menüpont általános információkat tartalmaz az Állásbörze időtartamáról, 

annak céljáról, innen tölthetők le az Állásbörze oldal használatát bemutató „Kisokos” tájékoztatók. Itt 

tekinthető meg az Általános Szerződési Feltételek, innen tölthetőek le a Jelentkezési lapok 

közintézmények, közoktatási intézmények, és minden egyéb munkáltató számára.  

 

 

 

 

 



A zöld színnel, félkövér, dőlt betűvel megjelenő linkek aktívak. 

 

A VIRTUÁLIS ÁLLÁSBÖRZE menüpont lenyíló, Virtuális Állásbörze – Cégek lenyíló almenüre kattintva 

a Virtuális Állásbörzén résztvevő cégek adatlapjait tekintheti meg. Itt találhatóak meg az adott cég 

által feltöltött állások, illetve az ettől a cégtől kapott üzenetek, vagy a nekik küldött üzenetek is. 

 

 



Az ÁLLÁSKERESŐK menüpontra kattintva a Virtuális Állásbörzén résztvevő álláskeresők adatlapjai 

tekinthetők meg, illetve üzenet küldhető számukra, amennyiben felkeltették az érdeklődését. 

 

Az ÜZENETEK menüpontra kattintással üzenetet tud küldeni bármelyik álláskereső részére, illetve itt 

látja a már korábban elküldött üzeneteit. Az aktuális üzenet címzettje szürkével ki van emelve. A 

küldött üzenet megjelenik a címzett ügyfélfiókjában, így ha be van jelentkezve azonnal válaszolhat is 

rá. 

 



ADATLAP MÓDOSÍTÁSA 

Van lehetőség arra, hogy regisztrációja után változtasson adatlapján, ezt a PROFIL ADATLAP 

menüpontra kattintás után az Accountjába lépve a jobb oldalon található kis fogaskerék ikonra 

ráállva az Edit Profile menüpont kiválasztásával teheti meg. 

 

Minden esetben javasoljuk, hogy cég logóját jelenítse meg adatlapján, hogy az álláskeresők ne csak 

szövegeket, hanem képeket is lássanak adatlapjában. Ezt a képet jelző anonymus keretre kattintva az 

Upload photo menüvel teheti meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérjük cége logójaként minimum 195x195 pixel nagyságú jpg, vagy png formátumú képet töltsön fel 

és maximum 600x600 pixel méretűt. Amennyiben nem négyezet méretezésű képet tölt fel, a 

rendszer sajnos nyújtani, vagy hosszabbítani fogja a képet, ezért kérjük ragaszkodjon az egyenlő 

oldalhosszúsághoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérjük  a profilváltoztatás során jelölje be az alább megjelölt rubrikát mindenképpen a „Csak Virtuális 

Állásbörze alatt szeretnél állást hirdetni?” kérdésre az Igen választ. Ellenkező esetben cége adatlapja 

nem fog megjelenni az allasborze.elte.hu oldalon a VIRTUÁLIS ÁLLÁSBÖRZE menüpont lenyíló 

oldalon. Virtuális Állásbörze - Cégek 

 

 



 

Miután minden szükséges adatatot megváltoztatott, beállított, kattintson a Profil frissítése gombra a 

profil adatlap bal alsó sarkában legörgetés után. 

 

 


