
Prispôsobená
pre všetky obrazovky

398 450 
reálnych používateľov vo februári 2017

Redukcia času
až 36 % vďaka preselekcii životopisov a kandidátov

Personalizácia
pre vašu spoločnosť

Top ponuky
vo vyhľadávaní

Synergia služieb
v rámci portfólia Zonam.sk

Nová



Dizajn, ktorý prispôsobí
vašu ponuku
používateľovi
Nová Kariéra.sk ponúka moderné a prehľadné užívateľské
prostredie

Nezáleží akým zariadením používateľ pristupuje k pracovným
ponukám,  Kariera.sk vždy poskytne plný komfort pri
vyhľadaní vašej ponuky

Moderné používateľské
prostredie

Responzivita
Zobrazenie na počítači,

tablete i telefóne

Ľahká orientácia 
Prehľadné vyhľadávanie

a zoznam ponúk



Logo spoločnosti
Budujte svoju

značku

Výberový proces
Interný recruit

systém

Odkazy
Prelinkovanie na vašu

domovskú stránku

Farebné prispôsobenie 
Definujte si vlastnú

identitu

Personalizovaný
priestor pre
vašu firmu
Stránku vašej spoločnosti na Kariéra.sk môžete farebne prispôsobiť

Veľké logo vašej spoločnosti umiestnené na stránke

Získate responzívny dizajn - vaše ponuky sa budú zobrazovať
na počítači, tablete či telefóne

Zasielanie reakcií na ponuku priamo do vášho interného recruit
systému.



Šetrite čas
s Kariéra.sk

Top ponuky VideovizitkaCertifikované testy
Testy podľa požiadaviek

Redukcia
času

až 36% vďaka
preselekcii životopisov

a kandidátov

Individuálne testy podľa požiadaviek klienta

Certifikované jazykové testy podľa požiadaviek klienta

Vaše ponuky na prvých miestach vo vyhľadávaní

Namiesto hodinového interview si pozriete videovizitku,
ktorú Vám uchádzač zašle cez Kariéru



Synergia služieb

PR články Prepojené s Kariérainfo.skSpráva výberového konania

Jednotka v pracovných online magazínoch.
Kariérna poradňa, pracovno – právna poradňa.

398 450 reálnych používateľov vo februári 2017.

Karierainfo.sk
  Zverejnenie pracovných ponúk

  Vstup do databázy CV

  Automatický import z domovskej stránky

  Správa výberového konania

  Pre-testing a videovizitky kandidátov

  Customizovaný dizajn

  Logo TOP klient v listingu ponúk a na homepage

  PR články na KarieraInfo.sk a Topky.sk



39%29%28%4%

Úroveň znalosti cudzích jazykov

základnámierne
pokročilá

pokročiláexpert

4 072 381 
pageviews

(zhliadnutých stránok) / mesiac*

8 091 
registrovaných firiem

a personálnych spoločností**

8 750 
zverejnených pracovných

pozícií / mesiac**

10 878
aktívnych

životopisov **

398 450 
reálnych

používateľov / mesiac*
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18 - 25 rokov
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26 - 35 rokov
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52%30%13%9%6%

Znalosť cudzieho jazyka

anglickýnemeckýostatnéruskýmaďarský

Kto má životopis na Kariéra.sk?

*Zdroj: AIM monitor, február 2017     ** Zdroj: Kariera.sk, marec 2017


