Részvétel munkáltatóként az European Online Job Day eseményein
EUROPEAN ONLINE JOB DAY (EOJD)

A munkáltatók előnyei az EOJD-vel

European Online Job Days (Európai Online Állásbörzék)
olyan toborzási események, amelyek az EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálatok szervezésében, modern
online technológiákkal, hatékony, egyszerű részvételi és
kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítanak álláskeresőknek és munkáltatóknak.

Az EOJD kezdeményezésben résztvevő munkáltatók hozzáférést kapnak az alábbi funkciókhoz és szolgáltatásokhoz:

 Munkáltatók számára díjmentes és közvetlen elérést biztosít jelöltekhez, akik érdeklődnek az európai álláslehetőségek iránt, nyitottak arra, hogy egy
másik uniós országban vállaljanak munkát.
 Az álláskeresők toborzási lehetőségeket vehetnek
igénybe, az EURES-tanácsadóktól értékes tanácsokat
és praktikus információkat kaphatnak az uniós munkavállalásról és mobilitásról.

 Potenciális álláskeresők, munkavállalók elérése az
Európai Unió országaiból.
 A regisztráló kiállítók megoszthatják állásajánlataikat, bemutathatják vállalatukat, hozzájutnak az állásokra jelentkezők profiljai, szakmai önéletrajzai között, időpontfoglalásos interjúra invitálhatják őket.
 Videochat-en interjúztathatnak lehetséges jelölteket.
 A regisztrált cégek online, élőben sugárzott cégbemutató prezentációt tarthatnak a rendezvény napján a
weboldalon keresztül és bátoríthatják az álláskeresőket, hogy jelentkezzenek a karrierlehetőségeikre.

Események az EOJD keretében

Európa-szerte évente több Europai Online Állásbörze
esemény zajlik az interneten, jellemzően főleg a tavaszi
és őszi időszakban. Az Európai Bizottság támogatásával
megvalósuló állásbörzéken több ezren vesznek részt a
tagállamokban.

A weboldal rendszeresen frissül a soron következő
toborzási alkalmakkal, így az érdeklődő álláskeresők és
munkáltatók könnyen elérhetik a számukra megfelelő
eseményt. Minden toborzási esemény önálló oldalt kap
ugyanazzal a struktúrával, ami az alábbi részekből áll:

Az online állásbörzék méretben és tematikában is változatosak: kisebb, célzott, ágazati toborzásoktól az összetett, általános nagyobb börzékig mind azt a célt szolgálják, hogy támogassák a munkaerő-mobilitást Európában, segítsenek a munkáltatóknak a legkönnyebben
megtalálni az igényeiknek igazán megfelelő jelöltet.

• Kezdőoldal – Home: alapinformációk áttekintése;
• Események – Events: a soron következő toborzási
események áttekintése;
• Kiállítók – Exhibitors: a résztvevő kiállító cégek,
munkáltatók, közreműködő országok listája;
• Munkahelyek – Jobs: böngészés az eseményeken
meghirdetett minden álláslehetőség között;

Az EOJD weboldal azért született, hogy minél több
álláskereső és munkáltató tudjon egymással kapcsolatba lépni „virtuális” keretek között, a kiállítók és látogatók egymással kommunikálhassanak az álláslehetőségekről a fizikai távolságtól függetlenül.
Az EOJD weboldala: www.europeanjobdays.eu

Felhasználói fiók regisztráció munkaadóként
Az EOJD weboldal használatának teljes eléréséhez az alábbi
regisztráción keresztül nyílik lehetőség:
1. Kattintás a “Create Account” és
“Register as an Exhibitor” menüre.
2. Kötelező mezők kitöltése az űrlapon.
3. A “Create New Account”-ra kattintva
a kitöltött űrlap elküldése.
4. Az instrukciókat tartalmazó e-mail áttekintése
(ha nem érkezik meg, ellenőrizni kell a SPAM mappát is).

5. Kattintás az e-mailben szereplő linkre, majd a “Log in”
felületre az első jelszó beállításához.

Kiállítói eszköztár (Exhibitor Dashboard)

Segítség az EOJD-re felkészüléshez

A sikeres regisztráció után elérhetővé válik a munkaadók számára a kiállítói eszköztár (Exhibitor Dashboard,
My Panel). Ez segít kezelni az online börzén való részvételt és adatokat, technikai segédleteket:

Oktatóvideók állnak a munkáltatók rendelkezésére,
hogy jobban megismerhessék az EOJD weboldal kiállítói
funkcióit, használatát, hogy miként:

• Saját eseményeim (My events)
• Állásaim kezelése (Manage my jobs)
• Tájékoztatók (Factsheets)
• Oktatóvideók (Video tutorials)
• Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
• Online chat elérése (Access to online chat)

Élő chat-beszélgetés a jelöltekkel
A munkáltatók az EOJD-n részvételükkel lehetőséget
kapnak arra, hogy a Netop Live Guide program segítségével chat-en keresztül (szöveg, hang, videó) és valós
időben ismerkedjenek meg a potenciális jelöltekkel és
interjúkat folytassanak le. Ez az eszköz az eseményre
regisztrált álláskeresők és munkáltatók, valamint
EURES-tanácsadók számára érhető el.

Élő online közvetítés az előadásokról
Az EOJD oldal élő vagy előre rögzített tájékoztató előadások, prezentációk közvetítésére is alkalmas a
Livestream.com szolgáltatással. Az élőben közvetített
előadáshoz kapcsolódó látogatói kérdésekre közvetlenül is tudnak az előadók válaszolni.

•
•
•
•
•

regisztrálhatnak kiállítóként.
szerkeszthetik a céges profiljukat.
hozhatnak létre álláshirdetést.
kezelhetik az álláslehetőségeiket.
böngészhetnek a jelöltek szakmai bemutatkozó anyagai
között, meghívhatják őket állásinterjúra, beállíthatják a
rendelkezésre állási idejüket, stb.

Oktatóvideók:
www.europeanjobdays.eu/en/video-tutorial

Technikai háttér
Az EOJD-ken történő részvételhez és a sikeres online
toborzások lefolytatásához ajánlott stabil technikai
háttérrel és általános online műveletekhez szükséges
készségekkel, a jelöltekkel folytatott interjúk lefolytatásához pedig mikrofonnal és webkamerával rendelkezni.
Az EOJD-re regisztráló kiállító munkáltatókkal a részletes technikai feltételekről és rendelkezésre álló háttérről külön is egyeztetünk.

Az EURES további támogatása
Ha munkáltatóként szívesen élnének az EOJD online
toborzási eszközeivel bármiféle költség vagy anyagi
kockázat nélkül, az EURES-tanácsadóink szívesen állnak
a rendelkezésükre. Az álláskeresők, munkavállalók
megszólításán és a szervezett promóciós kampányokon
túl szívesen állunk rendelkezésükre a regisztrációban,
állásfeltöltésben, technikai előkészületekben, illetve az
EOJD-kkel kapcsolatos egyéb kérdésekben is.

Kapcsolat
EURES Magyarország
eures.munka.hu
eures.europa.eu
www.europeanjobdays.eu
facebook.com/EURESHungary
linkedin.com/in/eures-hungary

