
Efektywne ogłoszenie – jak to zrobić?

Dobrze sformułowane ogłoszenie rekrutacyjne to połowa sukcesu!
Mamy nadzieję, że nasz krótki zbiór porad pomoże znaleźć idealnego
pracownika.

Jak powinno wyglądać efektywne ogłoszenie?

PoDZiEL oGŁoSZENiE Na CZĘŚCi
Ogłoszenie powinno być podzielone na elementy zawierające najważniejsze informacje dla kandydatów.
Nazwy poszczególnych elementów ogłoszenia: opis stanowiska, wymagania, oferta, sposób aplikacji, itd. powinny być
wyróżnione w treści (np. pogrubione).

ZaDBaJ o PrZEJrZyStoŚĆ
Ogłoszenie powinno być napisane wyraźną, popularną czcionką w ciemnym kolorze (najlepiej czarnym), a tekst
wyrównany do lewej, zgodnie z naturalnym sposobem czytania.
Ogłoszenie powinno być proste w formie. Za dużo ozdobnych elementów gra=cznych odwraca uwagę od treści.

NiE ZaPomNiJ o SPoSoBiE aPLiKaCJi
Sposób aplikacji powinien wyróżniać się w ogłoszeniu. Zastosuj
powiększoną czcionkę, pogrubienie lub inny kolor.
Najlepiej, jeżeli umożliwisz natychmiastową aplikację
zamieszczając aktywny adres e-mail, przycisk„aplikuj” lub link do
formularza aplikacyjnego.
adres mailowy nie może być częścią obrazka lub zdjęcia. Duża
część kandydatów przekleja adres e-mail do nowej wiadomości
w swojej skrzynce mailowej.

Efektywne ogłoszenie

PamiĘtaJ!
ogłoszenie rekrutacyjne ma

ogromny wpływ na wizerunek
pracodawcy. to często pierwszy

kontakt kandydata
z twoją Armą!

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę z siedzibą w Warszawie
przy ul. Xxxxxxx jej spółki zależne lub stowarzyszone, moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Grupa Partner.pl obecnie poszukuje do swoich działów
sprzedaży w Katowicach osób na stanowiska:

KONSULTANTÓW
DS. KLIENTÓW
Miesce pracy: Katowice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie
odpowiedzialna za:
w Sprzedaż powierzchni reklamowej w prasie i Internecie
w Nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami
w Negocjowanie warunków współpracy
w Analizę pozycji rynkowej klientów

Od kandydatów oczekujemy:
w Minimum rocznego doświadczenia w aktywnej sprzedaży

w branży wydawniczej lub mediowej i udokumentowane
sukcesy w sprzedaży

w Bardzo dobrej znajomości zasad obsługi klienta
w Bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera (Ms Office,

Internet)
w Samodzielności i determinacji w osiąganiu postawionych celów
w Minimum średniego wykształcenia
w Czynnego prawa jazdy kat. B

Mile widziane:
w Znajomość języka angielskiego
w Własny samochód, który mógłby być

wykorzystywany do celów służbowych
(koszty użytkowania pokrywa pracodawca)

Oferujemy:
w Pracę w jednej z największych spółek

medialnych w Polsce
w Atrakcyjny system wynagrodzeń

Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny
wraz z kodem ref.: GA/KA, w temacie
e-maila, prześlij w ciągu 7 dni na adres:

www.partner.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
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PamiĘtaJ!
uważaj na literówki w treści.

Nawet drobne błędy sprawiają,
że ogłoszenie wygląda

nieprofesjonalnie.

Layout firmowy



treść ogłoszenia – na co zwracać uwagę?

Zaznacz wyraźnie, jakiego stanowiska dotyczy ogłoszenie i opisz zakres zadań.
Rzetelny opis wymagań wobec kandydata na dane stanowisko sprawi, że dostaniesz więcej aplikacji spełniających
Twoje oczekiwania. Warto podzielić wymagania na niezbędne na danym stanowisku i mile widziane.
Unikaj ogólnikowych sformułowań, np. "praca dla ambitnych" lub "atrakcyjne stanowisko w młodym, dynamicznym
zespole". Brzmią dobrze, ale nic nie znaczą.
Ogłoszenie rekrutacyjne wpływa na wizerunek pracodawcy! Zadbaj, żeby atrakcyjnie przedstawić swoją =rmę, opisz
przewagi rynkowe, podkreśl dodatkowe świadczenia, które przysługują pracownikom.
Nie bój się podawać szczegółów dotyczących formy zatrudnienia (rodzaj umowy, wymiar etatu) i wynagrodzenia.
Dzięki temu unikniesz nieporozumień podczas rozmów kwali=kacyjnych i zaoszczędzisz czas.

Kategoryzacja ogłoszeń w internecie

Decydując się na emisję oferty pracy w internetowym serwisie
rekrutacyjnym korzystasz z wielu możliwości, jakie dają
wyszukiwarki ofert. warto pamiętać, że kandydaci szukają ogłoszeń
na kilka sposobów.

Najczęściej wpisują w wyszukiwarkę słowo kluczowe, którym jest
zwykle nazwa stanowiska, a potem wybierają kategorię (branżę) i województwo...
... lub wybierają w wyszukiwarce kategorię (branżę) i województwo.
Czasami kandydaci szukają też ofert w swojej branży, niezależnie od miasta, województwa i nazwy stanowiska...
... lub szukają ofert w swoim mieście, niezależnie od branży i nazwy stanowiska. Taki sposób dotyczy zwykle ofert
pracy na niższe stanowiska.

Kategoryzacja ogłoszeń – warto wiedzieć

Kategoria podana w ogłoszeniu zawsze jest traktowana przez kandydatów jako kategoria,
do której należy stanowisko podane w ogłoszeniu, a nie Arma.
Np. stanowisko: Project Manager, kategoria: IT będzie traktowany przez kandydatów jako oferta pracy na stanowisko
Project Managera w dziale IT, nawet jeżeli =rma, która zamieściła ogłoszenie działa w branży Sprzedaż.

miejscowość podana w ogłoszeniu zawsze jest traktowana przez kandydatów jako miejsce pracy.
Dodawanie nowych miejsc pracy w ogłoszeniu nie jest sposobem na przyciągnięcie kandydatów spoza województwa
lub miejscowości! Kandydaci zainteresowani pracą poza swoją miejscowością lub województwem wybierają po prostu
w wyszukiwarce pole„cała Polska” z listy województw lub wpisują miejscowości, które ich interesują.

wskazanie właściwej kategorii ogłoszenia i miejsca pracy znacznie zwiększa szanse na znalezienie
odpowiedniego kandydata.

Życzymy udanej rekrutacji!

Zespół GazetaPraca.pl

PamiĘtaJ!
Nazwa stanowiska i właściwie

wskazane miejsce pracy to podstawa
– pomaga w wyszukaniu

ogłoszenia spośród setek
innych.

Napisz: reklama-praca@agora.pl
Zadzwoń: (22) 55 55 555
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ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
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