SZOLGÁLTATÁSUNK
Innovatív párosító szoftverünk biztosítja,
hogy csak a releváns jelöltek közül történjen a kiválasztás.

MUNKALEHETŐSÉG
MINDENKINEK

A MUMI ALAPSZOLGÁLTATÁSA
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.
 Regisztrál portálunkra.
 Feltölti a felületünkön vagy elküldi részünkre az ugyfelszolgalat@mumi.hu e-mail címre a
hirdetéseit, amit kollégáink rögzítenek.
 Kiválasztja az Ön és cége számára megfelelő csomagot.
 A kiválasztott csomag díjának beérkezése után aktívvá válnak a hirdetései.
 A rendszer a hirdetésekhez AZONNAL listázza a friss és RELEVÁNS önéletrajzokat.
 Ön a MEGFELELŐ jelöltek közül rögtön tud választani és akár azonnal fel is hívhatja őket.
 A választott csomagot több hirdetéshez is fel tudja használni.
 A szolgáltatásunkkal időt és költséget takarít meg!

Amennyiben az Ön által kiválasztott jelölt
nem jelenik meg a személyes interjún, úgy azt mi pótoljuk.
CSAK A MUMI ÁLTAL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁS!
Számunkra fontos, hogy elégedett legyen
és hosszútávon minket válasszon!

MUMI TELEFONOS ELŐSZŰRÉS
Megfelelő jelölteket megkeressük és előszűrjük azokat, akik érdeklődnek a pozíció iránt, vagy a
párosító rendszer RELEVÁNSNAK találja a jelöltet. Annak érdekében, hogy minél jobban segítsük a
HR-es kollégák munkáját és felgyorsítsuk a toborzási és kiválasztási folyamatot, szolgáltatásunk
keretén belül vállaljuk, hogy egy adott pozícióra meghatározott számú releváns jelöltet
előszűrünk az ügyfél által megadott paraméterek alapján.
A kiválogatott, releváns önéletrajzok esetében lefolytatjuk az első telefonos interjút is 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 észrevételeit;
 illetve eldöntendő kérdésként tesszük fel a személyes interjún való megjelenési szándékát,
időpont megjelölésével vagy anélkül, a megbízótól függően.
A szolgáltatás tartalma:
 regisztráció a mumi.hu portálon,
 korlátlan darabszámú álláshirdetés megjelenítése a honlapunkon - díjtalanul,
 az Ön által kiválasztott pozíciókra telefonos előszűrés elvégzése,
 álláshirdetéseinek megjelenítése minden online hirdető felületeinken,
 a szolgáltatás érvényessége 30 nap.
Amennyiben valamelyik általunk előszűrt és kiválasztott jelölt nem jelenik meg a személyes
interjún, úgy azt mi plusz fővel pótoljuk.

HOGYAN MŰKÖDIK ÉS MENNYIBE KERÜL?
Nálunk csakis azokért a jelöltekért ﬁzet, akik:
 RELEVÁNS jelöltek a megadott pozícióra,
 megfeleltek az Ön által megadott előszűrési kritériumnak,
 visszaigazolták, hogy érdekli az álláslehetőség őket.
Minden egyes jelöltet pótlunk, aki nem jelenik meg az állásinterjún!
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A hirdetések korlátlan ideig hosszabbíthatók, díjmentesen.
Hirdetéshez azonnal listázott, korlátlan darabszámú, csak
RELEVÁNS – megfelelő önéletrajzok teljes tartalmának áttekintése.
Ön választja ki és Ön dönti el a listázott jelöltek közül,
hogy kivel szeretné felvenni a kapcsolatot.
CSOMAG
TARTALMA

Jelölt jóváírás: Amennyiben egy jelölt nem jelenik meg
az állásinterjún, pótoljuk újabb jelölttel.
Facebook bejegyzés a meghirdetett pozíciókról
a Munkalehetőség Mindenkinek facebook oldalán.
Álláshirdetésének megjelenítése a Munkalehetőség Mindenkinek
által használt egyéb hirdetési felületein.
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CSOMAG
DÍJA

79.990 Ft + ÁFA
helyett

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

TELEFONOS ELŐSZŰRÉSSEL BŐVÍTETT AKCIÓS CSOMAGAJÁNLATAINK

FIZIKAI–BETANÍTOTT ÉS
SZAKMUNKÁS POZÍCIÓRA

SZELLEMI
POZÍCIÓRA

 A munkáltató által meghatározott
1 adott pozícióra történő előszűrés.
 Megfelelnek a munkáltató által megadott
előszűrési elvárásoknak, feltételeknek.
 Telefonon elő lettek szűrve és jelezték,
hogy a meghirdetett állásajánlat érdekli
őket és megjelennek az állásinterjún.
 5 fő pozitívan nyilatkozó jelölt
önéletrajzának azonnali elküldése a
megbízóhoz.
 Amennyiben egy jelölt nem jelenik meg
az állásinterjún pótoljuk újabb jelölttel.
 Csomag érvényessége 30 nap,
amennyiben nem találjuk meg 30 nap
alatt a megfelelő jelölteket, akkor
további 60 nappal meghosszabbítjuk a
csomag érvényességet.

 A munkáltató által meghatározott 1 adott
pozícióra történő előszűrés.
 Megfelelnek a munkáltató által megadott
előszűrési elvárásoknak, feltételeknek.
 Telefonon elő lettek szűrve és jelezték,
hogy a meghirdetett állásajánlat érdekli
őket és megjelennek az állásinterjún.
 5 fő pozitívan nyilatkozó jelölt
önéletrajzának azonnali elküldése a
megbízóhoz.
 Amennyiben egy jelölt nem jelenik meg az
állásinterjún pótoljuk újabb jelölttel.
 Csomag érvényessége 30 nap, amennyiben
nem találjuk meg 30 nap alatt a megfelelő
jelölteket, akkor további 60 nappal
meghosszabbítjuk a csomag
érvényességet.

Díja: 109.990 Ft + Áfa helyett 49.990 Ft + Áfa

Díja: 129.990 Ft + Áfa helyett 69.990 Ft + Áfa

NEHEZEN BETÖLTHETŐ
POZÍCIÓRA

ADATBÁZIS
HOZZÁFÉRÉS

 A munkáltató által meghatározott
1 adott pozícióra történő előszűrés.
 Megfelelnek a munkáltató által megadott
előszűrési elvárásoknak, feltételeknek.
 Telefonon elő lettek szűrve és jelezték,
hogy a meghirdetett állásajánlat érdekli
őket és megjelennek az állásinterjún.
 5 fő pozitívan nyilatkozó jelölt
önéletrajzának azonnali elküldése a
megbízóhoz.
 Amennyiben egy jelölt nem jelenik meg
az állásinterjún pótoljuk újabb jelölttel.
 Csomag érvényessége 30 nap,
amennyiben nem találjuk meg 30 nap
alatt a megfelelő jelölteket, akkor
további 60 nappal meghosszabbítjuk a
csomag érvényességet.
Díja: 199.990 Ft + Áfa helyett 99.990 Ft + Áfa

 Összesen 1000 db önéletrajz a teljes
adatbázisból minden kategóriára
vonatkozóan
 30 napos érvényesség
Díja: 299.990 Ft + Áfa

