Szolgáltatásaink
Gyors toborzás költséghatékonyan
Szolgáltatási csomagjainkat úgy alakítottuk ki, hogy minden vállalkozás számára elérhetők legyenek, és
biztosítsák a gyors, költséghatékony és egyszerű toborzást. Továbbá, tartalmaznak egy úgynevezett
kiválasztást elősegítő munkafolyamatot is, amely megkönnyíti az Ön munkáját a megfelelő emberek
megtalálásban. Minden szolgáltatásunkra díjvisszafizetési garanciát vállalunk.
Amennyiben a megadott határidőn belül (30 + 30 nap) egyetlen releváns
jelöltet sem tudunk biztosítani a meghirdetett pozícióra, úgy a teljes szolgáltatási díjat visszafizetjük.
A szolgáltatási csomagban meghatározottnál kevesebb releváns jelölt biztosítása esetén részarányosan
térítjük meg a szolgáltatási díjat.
DÍJVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

DÍJVISSZAFIZETÉSI
GARANCIA:

ALAPFOKÚ
fizikai

SZAKMUNKÁS
fizikai

KÖZÉPFOKÚ
szellemi

FELSŐFOKÚ
szellemi

49 990 Ft

59 990 Ft

79 990 Ft

149 990 Ft

Igen
HIRDETÉSI CSOMAG
ÉS POZÍCIÓ:

1 db
GARANTÁLT
JELÖLTSZÁM:

minimum 3 db
ÉRVÉNYESSÉG:

30 + 30 nap
RELEVÁNS
JELÖLTAJÁNLÁS:

korlátlan
darabszámban
JELÖLT KAPCSOLATI
ADATAINAK
FELOLDÁSA:

korlátlan
darabszámban
NEHEZEN BETÖLTHETŐ
POZÍCIÓ:

az alapdíjon felül
további 20 000 Ft
kerül felszámításra

TELEFONOS ADATEGYEZTETÉS
Kiválasztást elősegítő folyamat, melynek során minden jelentkezővel
felvesszük a kapcsolatot, egyeztetjük és pontosítjuk az önéletrajzának tartalmát,
illetve az álláshirdetésben meghatározott elvárások meglétét.
EGYSÉGES, DIGITÁLIS ÖNÉLETRAJZOK KÉSZÍTÉSE
A toborzási-, és kiválasztási folyamatok megkönnyítésére egységes, úgynevezett
digitális önéletrajzokat hozunk létre, amelyek a hagyományos, egyénileg elkészített
változatoknál átláthatóbb és bővebb információkat tartalmaznak.
CÉGFIÓK
Olyan releváns jelöltek digitális önéletrajzát is elérheti, akik nem direktben jelentkeztek az
Ön által meghirdetett állásra, de abban a pozícióban kívánnak elhelyezkedni és relevancia alapján
megfelelnek az elvárásoknak. Ezen megfelelő jelölteket további 6 szempont alapján szűrheti.
ADATEGYEZTETÉS A JELÖLTEKKEL
Kollégáink folyamatosan hívják telefonon a jelentkezőket és adategyeztetés után elkészítik a
releváns jelentkezők digitális önéletrajzát. Kizárólag olyan jelentkezőket talál meg partnerünk
a Cégfiókban, akik megfelelnek a hirdetésben megszabott szakmai elvárásoknak, elvárt
tapasztalatoknak, vállalják a megadott munkaidőt, illetve dolgoznának a munkavégzés
helyszínén. Hat szempontos szűrővel tudják optimalizálni a találatokat.
HIRDETÉSKÉSZÍTÉS
Igény esetén, az elkészült hirdetés tartalmát véleményezzük és szakmai tanácsokkal
segítjük Önt. Amennyiben egyáltalán nem rendelkezik még hirdetési szöveggel,
úgy kérésre, az Ön által megadott adatok alapján elkészítjük a teljes álláshirdetést is.
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A csomagok tanácsadó cégek részére nem elérhetők, kérje egyedi ajánlatunkat az ugyfelszolgalat@mumi.hu e-mail címen!

Telefonos előszűrés

TELEFONOS ELŐSZŰRÉS
ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT
PARAMÉTEREK ALAPJÁN

KERESETT POZÍCIÓ

ÉRVÉNYESSÉG

HIRDETÉS FELADÁSA

ELŐSZŰRÉS

POZITÍVAN NYILATKOZÓ
JELÖLT ÖNÉLETRAJZÁNAK
AZONNALI TOVÁBBÍTÁSA

Telefonos előszűrés
FIZIKAI, BETANÍTOTT, SZAKMUNKÁS
munkakörre

Telefonos előszűrés
SZELLEMI
munkakörre

89 990 Ft

199 990 Ft





1 db

1 db

30 nap

30 nap





Aktuális adatbázisból
és újonnan regisztráló jelöltekből

Aktuális adatbázisból
és újonnan regisztráló jelöltekből

5 db

5 db

Nehezen betölthető pozíció esetében az alapdíjon felül további 20 000 Ft kerül felszámításra.
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A csomagok tanácsadó cégek részére nem elérhetők, kérje egyedi ajánlatunkat az ugyfelszolgalat@mumi.hu e-mail címen!

Előszűrés folyamata:
A jelöltek megfelelnek a munkáltató által megadott
előszűrési elvárásoknak, feltételeknek.
Telefonos előszűrés során jelezték,
hogy a meghirdetett állásajánlat érdekli őket
és megjelennek az állásinterjún.
Az előszűrt, megfelelő és pozitívan
nyilatkozó releváns jelöltek
önéletrajzát megküldjük
a partnerünk részére.

ADATBÁZIS 1
csomag

ADATBÁZIS 2
csomag
www.mumi.hu

KAPCSOLATI ADATOK
FELOLDÁSA A KIVÁLASZTOTT
ÖNÉLETRAJZOKNÁL
JELÖLTEK KERESÉSE
ADATBÁZISBÓL

ÉRVÉNYESSÉG

149 990 Ft

499 990 Ft

200 db

1 000 db

Korlátlan
darabszámban

Korlátlan
darabszámban

30 nap

6 hónap

A csomagok tanácsadó cégek részére
nem elérhetők, kérje egyedi ajánlatunkat
az ugyfelszolgalat@mumi.hu e-mail címen!

Hosszabb távú, egyedi igények alapján
kialakított éves együttműködési
szerződés kötése érdekében
kérje ajánlatunkat az
ugyfelszolgalat@mumi.hu
e-mail címen, a konkrét igények
megjelölésével, bármely csomagra
vonatkozóan.

Munkalehetőség Mindenkinek Kft.

