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MINDENKINEK

MUNKALEHETŐSÉG MINDENKINEK
INNOVATÍV MEGOLDÁS A MUNKAERŐPIACON

Hirdetett már máshol,
de nem találta meg a megfelelő jelölteket?
Nálunk a megszokott piaci díjakhoz képest akár féláron,
gyorsabban és hatékonyabban töltheti be cége nyitott pozícióit!
Garantáltan csak az eredményekért ﬁzet,
nincsenek rejtett költségek és eredmény nélküli,
feleslegesen kiﬁzetett összegek!

Munkalehetőség Mindenkinek Kft.

•

www.mumi.hu

•

ugyfelszolgalat@mumi.hu

KIK VAGYUNK?
A www.mumi.hu, egy olyan egyedi és speciális állásportál, amely
országosan fogja össze az állást keresőket és váltani kívánókat.
A Munkalehetőség Mindenkinek Kft. működése és ﬁlozóﬁája teljes
mértékben eltér a munkaerőpiac jelenleg ismert szereplőitől.

Fő célunk, hogy minél előbb egymásra találjanak a munkaadók és az
álláskeresők, ezért hidat képeztünk közöttük, mely által lerövidítettük az állást
kereső és váltani kívánó emberek elhelyezkedésének időtartamát.
Rendszerünk működése és a folyamatosan bővülő, aktív önéletrajzaink által a
munkát kínáló cégek számára minőségi, nem utolsó sorban pedig valóban
releváns jelöltetek tudunk biztosítani. Ezáltal minőségi szolgáltatást tudunk
biztosítani és az egyedi igényeknek is maximálisan eleget tudunk tenni.
Szakítani akartunk a hazánkban eddig működő gyakorlattal, amely szerint egy
online felület fókuszában kizárólag a hirdetések drága összegért történő
megjelenítése és a hiányos tartalmú, nem mindig releváns önéletrajzok
válogatás nélküli továbbítása áll. Múltbéli szakmai tapasztalatunk révén
hoztuk létre új koncepciónkat, melyet a több tízezer állást keresővel folytatott
telefonos és személyes beszélgetéseinkre, a részükre tartott álláskeresési
technikák tréningekre, illetve a több száz céggel folytatott egyeztetéseinkre
alapoztuk.
Olyan állásportált hoztunk létre, ahol a munkaadóknak a MUMI gyorsan,
hatékonyan, kedvező áron megtalálja a megfelelő RELEVÁNS jelölteket a
nyitott pozíciókra.
Önéletrajz adatbázisunk friss, Call Center által
folyamatosan karbantartott RELEVÁNS jelöltekből áll.

A Munkalehetőség Mindenkinek Kft. tulajdonosai
magyar magánszemélyek és részben az Állami Tőkealap Zrt.

MIBEN
KÜLÖNBÖZÜNK A MÁR
MEGSZOKOTTÓL?

Zöldszámos ofﬂine és online
kampányainkkal országosan szólítjuk meg és vontuk és folyamatosan
vonjuk be adatbázisunkba az állást
kereső és váltani kívánó egyéneket.
Olyan egyedi ﬁzikai- betanított- és
szakmunkás
adatbázissal
rendelkezünk, amely más, hagyományos
állásportálokon
nem
érhető el. Természetesen megtalálhatók nálunk a szellemi munkát
keresők is.
Call Centerünk folyamatosan kommunikál az álláskeresőkkel és
frissen tartja önéletrajz adatbázisunkat.
A piacon egyedüliként rendelkezünk
olyan egységes szerkezetű önéletrajzokkal,
amely
bővített
információkat
tartalmaznak,
melyek jelentős mértékben megkönnyítik a toborzási- és kiválasztási folyamatokat.

A CSAPAT MÚLTBÉLI
SZAKMAI TAPASZTALATAI
 Több ezer fő részére tartottunk
Álláskeresési technikák elméleti és
gyakorlati oktatást, többek között: LEAR,
ISD DUNAFERR, Vértesi Erőmű Zrt,
SZAMOS, Kaiser, Surjány, Federal,
Triumph, Nokia, stb.
 400 KKV részére kerestük meg a
megfelelő munkavállalókat, összesen
2000 főt.
 3000 fő gazdaságilag inaktív embert
országosan segítettünk munkához jutni
és kerestünk nekik megfelelő állást.

EDDIGI
EREDMÉNYEINK
 Több száz céges partner.
 Több ezer álláskeresőnek megtaláltuk a
számukra megfelelő állást.
 Több ezer friss álláskereső regisztrált
állásportálunkon!

SZOLGÁLTATÁSUNK
Mitől vagyunk mások,
mint a többi állásportál?

NÁLUNK CSAK AKKOR FIZET,
HA VAN JELÖLT A NYITOTT POZÍCIÓJÁRA!
Ön is biztosan szembesült már azzal, hogy más felületen meghirdetett pozíciójára jó esetben
rengeteg önéletrajz érkezett be, viszont feldolgozásuk után csak néhány százalék a releváns
jelöltek száma, ami Öntől időt és energiát vett el.
Mi ebben is segítünk.
Önnek nem kell bajlódnia az önéletrajzokkal,
válogatni az elvárásokban megadott szempontok alapján.
Számunkra fontos, hogy cége minél előbb,
költséghatékonyan megtalálja a megfelelő jelölteket.

A MUMI ALAPSZOLGÁLTATÁSA
 Küldje el hirdetéseit az ugyfelszolgalat@mumi.hu e-mail címre, melyeket kollégáink rögzítenek.
 A megadott paraméterek alapján visszajelzünk, hogy mennyi releváns jelöltet tudunk azonnal
ajánlani Önnek.
 Válassza ki azt a csomagot, amely szakmai kategória és a keresett pozíció szerint megfelelő az
Ön és cége számára.
 A kiválasztott csomag díjának beérkezése után aktívvá válnak a hirdetései, amelyek a
továbbiakban elérhetővé válnak az új álláskeresők számára.
 A rendszerünk a hirdetésben meghatározott szakmai kategóriák alapján AZONNAL listázza a korábban
jelzett, már meglévő RELEVÁNS jelölt-önéletrajzokat, amelyeket mi azonnal elküldünk Önnek.
 Ön rögtön tud választani a MEGFELELŐ jelöltek közül és akár azonnal fel is hívhatja őket.
 Ha kívánja, az Ön által megadott paraméterek alapján mi előválogatjuk a meglévő jelölteket és
az új jelentkezőket, így csak a megfelelő, releváns jelöltek önéletrajzát küldjük el Önnek.
 Ha még ennél is alaposabb szűrésre tart igényt, akkor az Ön által megadott paraméterek és
szempontok alapján telefonon is előszűrjük a jelölteket és csak a minden szempontból
megfelelő jelöltek anyagát küldjük el Önnek.

Számunkra fontos, hogy elégedett legyen
és hosszútávon minket válasszon!
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MASTER

MEDIUM

LEADER

19.990 Ft

24.990 Ft

29.990 Ft

34.990 Ft

Alapfokú,
ﬁzikai - betanított

Középfokú,
szakmunkás

Középfokú,
szellemi

Felsőfokú,
szellemi
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JELÖLTAJÁNLÁS
ADATBÁZISBÓL









ÚJ JELÖLTEK
KÜLDÉSE









30 nap

30 nap

40 nap

50 nap

HIRDETÉSI CSOMAG

POZÍCIÓ (DB)

ÉRVÉNYESSÉG

A csomagok tanácsadó cégek részére nem elérhetők,
kérje egyedi ajánlatunkat az ugyfelszolgalat@mumi,hu email címen!

A JELÖLTEK ELŐSZŰRÉSE
AZ ÖNÉLETRAJZOK ALAPJÁN
Egy meghirdetett pozícióra számtalan hiányos vagy hibásan kitöltött, illetve nem releváns
önéletrajz érkezik be a munkaadó számára, ami időt és energiát vesz el a toborzást végző
vezetőktől. Annak érdekében, hogy minél inkább segítsük a HR-es kollégák munkáját és
felgyorsítsuk a toborzási és kiválasztási folyamatot, szolgáltatásunk keretén belül vállaljuk, hogy
egy adott pozícióra a meglévő és a beérkező jelöltek önéletrajzát előszűrjük a munkáltató által
megadott paraméterek alapján. Az így kiválogatott és előszűrt, meglévő és újonnan beérkező
releváns önéletrajzokat folyamatosan küldjük a cég részére.
A szolgáltatás tartalma:
 Az álláshirdetés megjelenítése a honlapunkon.
 Az Ön által kiválasztott pozíciókra az önéletrajz alapú előszűrés elvégzése (a megadott
paraméterek és szempontok alapján).
 A megfelelő, kiválogatott és előszűrt önéletrajzok továbbítása.
 Álláshirdetéseinek megjelenítése minden online hirdető felületeinken.
 A szolgáltatás érvényessége: 30 nap.

BASIC

MASTER

MEDIUM

LEADER

34.990 Ft

39.990 Ft

44.990 Ft

49.990 Ft

CV ELŐSZŰRÉS









RELEVÁNS CV-K KÜLDÉSE









30 nap

30 nap

40 nap

50 nap

PLUS

A MEGADOTT ELVÁRÁSOK ALAPJÁN

ÉRVÉNYESSÉG

PLUS

PLUS

PLUS

A csomagok tanácsadó cégek részére nem elérhetők,
kérje egyedi ajánlatunkat az ugyfelszolgalat@mumi,hu email címen!

ADATBÁZIS HOZZÁFÉRÉS

 Összesen 100 db önéletrajz a teljes adatbázisból minden kategóriára vonatkozóan.
 E fölötti darabszám igény esetén kérjen egyedi ajánlatot az ugyfelszolgalat@mumi.hu email címen.
 Hozzéférés érvényessége: 30 nap.
Díja: 49.990 Ft + Áfa

MUMI TELEFONOS ELŐSZŰRÉS
Szolgáltatásunk keretén belül vállaljuk, hogy egy adott pozícióra meghatározott számú releváns
jelöltet telefonon előszűrünk az ügyfél által megadott paraméterek és szempontok alapján.
A kiválogatott, releváns önéletrajzok esetében lefolytatjuk az első telefonos interjút a jelöltekkel,
amely során:
 tisztázzuk vele a meghirdetett pozíció alap paramétereit;
 a megbízó konkrét elvárásait;
 a megbízó által kínált előnyöket;
 a pozíció betöltéséhez szükséges egyéb, objektív jellegű körülményeket (pl. bejárás);
 meghallgatjuk a jelölt kérdéseit és észrevételeit;
 illetve eldöntendő kérdésként tesszük fel a személyes interjún való pozitív megjelenési
szándékát, időpont megjelölésével vagy anélkül, a megbízótól függően.
A szolgáltatás tartalma:
 Az álláshirdetés megjelenítése a honlapunkon.
 Az Ön által kiválasztott pozíciókra telefonos előszűrés elvégzése, az Ön által megadott
paraméterek és szempontok alapján.
 A megfelelő, telefonon előszűrt és pozitívan nyilatkozó jelöltek anyagának továbbítása.
 Álláshirdetéseinek megjelenítése minden online hirdető felületeinken.
 A szolgáltatás érvényessége: 30 nap.

FIZIKAI-BETANÍTOTT,
SZAKMUNKÁS

SZELLEMI

NEHEZEN BETÖLTHETŐ
POZÍCIÓK

49.990 Ft

79.990 Ft

99.990 Ft

MEGADOTT PARAMÉTEREK ÉS
EGYEDI SZEMPONTOK ALAPJÁN







RELEVÁNS CV-K KÜLDÉSE







1

1

1

TELEFONOS ELŐSZŰRÉS

POZÍCIÓ (DB)

Megfelelnek a munkáltató által megadott
előszűrési elvárásoknak, feltételeknek.
JELÖLTAJÁNLÁS
ADATBÁZISBÓL

POZITÍVAN NYILATKOZÓ
JELÖLT ÖNÉLETRAJZÁNAK
AZONNALI ELKÜLDÉSE
A MEGBÍZÓHOZ

Telefonon elő lettek szűrve és jelezték,
hogy a meghirdetett állásajánlat érdekli
őket és megjelennek az állásinterjún.

5 fő

5 fő

5 fő

30 nap
CSOMAG
ÉRVÉNYESSÉGE

amennyiben nem találjuk meg 30 nap
alatt a megfelelő jelölteket, akkor
további 60 nappal meghosszabbítjuk a
csomag érvényességet.

A csomagok tanácsadó cégek részére nem elérhetők,
kérje egyedi ajánlatunkat az ugyfelszolgalat@mumi,hu email címen!

KIK A
CÉLCSOPORTUNK?
Aktív és passzív álláskeresők; gazdaságilag inaktívnak számítók;
gyedről, gyesről visszatérők; nyugdíjasok; diákok; pályakezdők;
megváltozott munkaképességűek;
külföldről hazatérő munkavállalók;
jelenleg dolgozó, de váltani kívánók.

Az önéletrajzaink a hagyományos változatoknál bővebb információkat tartalmaznak, amelyek
jelentős mértékben megkönnyítik a toborzási- és a kiválasztási folyamatokat:
Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím
Neme
Kora
Milyen pozícióban keres az egyén állást
Melyik településen lakik
Mi a jelenlegi státusza? (alkalmazott,
munkanélküli, pályakezdő, stb.)
 Hány műszakban akar dolgozni?
 Milyen munkaidőben gondolkodik?























Utazna – e egy állás kedvéért?
Ha igen hány km-es vonzáskörzetben?
Költözne–e egy állás kedvéért?
Ha igen, hova? (km, vagy település)
Szakmai tapasztalat részletezése
Iskolai végzettség részletezése
NETTÓ BÉRIGÉNY
Jogosítvány
Személyes kompetenciák
Számítógépes ismeret
Nyelvismeret
Milyen eszközök, támogatás segítené a
hatékony munkavégzésben?

MINDENT MEGTESZÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY LEHETŐ LEGHATÉKONYABBAN, GYORSAN MEGTALÁLJUK ÖNNEK
A MEGFELELŐ JELÖLTEKET.

MUNKALEHETŐSÉG
MINDENKINEK

PARTNEREINK

MUNKALEHETŐSÉG
MINDENKINEK

