VAGAS ONLINE

www.vagasonline.com.br

Fomentar a Empregabilidade
Incluir as Classes C, D e E
no emprego online

VAGAS ONLINE

COMPROMISSO COM “S” DO ESG (Environment - Social -

Governance)

Nosso compromisso é apoiar quem busca emprego, principalmente as classes C, D e E, com
funcionalidades de fácil uso e serviços diferenciados.

No VagasOnline.com.br temos:
✓ 100% GRÁTIS para as PESSOAS: Cadastrar o currículo; Se inscrever em 10 vagas por mês; Pessoas com
deficiência (PCDs); Jovens Aprendizes.
✓ 100% grátis para as EMPRESAS publicarem suas vagas.
Das 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da agenda mundial adotada
em 2015 durante a Cúpula das Nações Unidas, contribuímos em 5 deles, ou seja:

O Vagas Online é muito diferente de outras plataformas de empregos. Criamos funcionalidades e serviços
inovadores para as pessoas, sem deixar de atender as necessidades das empresas para melhorar seus
processos de contratações.

VAGAS ONLINE

O MELHOR JEITO DE ENCONTRAR EMPREGO
DIFICULDADES
DAS PESSOAS

NOVO JEITO DE BUSCAR EMPREGO

Encontrar sites para
procurar vagas

Robô busca vagas em vários sites de
empresas todos os dias

Achar vagas com perfil
para se inscrever

Robô inscreve a pessoa em todas as
vagas com seu perfil

Gastar tempo digitando
dados curriculares

Cadastrar e atualizar o currículo é
simples, importa o currículo em PDF

Não ter ideia sobre
quais suas chances na
vaga

Gráficos mostram o perfil da pessoa
versus os requisitos da vaga

Baixo conhecimento do
mundo do emprego

Concierge para esclarecer dúvidas e
dar dicas de emprego

VAGAS ONLINE PARA PESSOAS
COMPROMISSO COM “S” DO ESG

Entre os valores que norteiam o Vagas Online, destacamos a inclusão e a equidade entre as pessoas.
Essa é uma prática em nossa empresa e sonhamos que seja realidade na maioria das empresas no Brasil e no
mundo. As premissas abaixo, demonstram como nossos valores são praticados no dia a dia da empresa:

Cadastrar o currículo

As pessoas cadastram seus currículos no site, sem a necessidade de adesão a um
plano de pagamento mensal. Com o currículo cadastrado, elas são encontradas em
pesquisas de busca de candidatos realizadas pelas empresas usuárias do sistema.

Inscrição em 10 vagas por mês

As pessoas se inscrevem em até 10 vagas de seu interesse todos os meses, sem a
necessidade de adesão a um plano de pagamento mensal.

Pessoa com deficiência (PCD)

Pessoas com deficiência, assim como as reabilitadas pelo INSS (inclusas na lei de
cotas), se inscrevem em todos as vagas de seu interesse, sem a necessária de adesão
a um plano de pagamento mensal.

Jovem Aprendiz

Jovens Aprendizes, se inscrevem em todos as vagas de seu interesse, sem a
necessidade de adesão a um plano de pagamento mensal.
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PLATAFORMA PARA EMPRESAS

FUNCIONALIDADES INOVADORAS PARA CONTRATAR
3 MANEIRAS DE ANUNCIAR VAGAS
O recrutador escolhe como deseja receber currículos:
• receber candidatos no seu e-mail.
• receber candidatos no seu "trabalhe conosco" no site da empresa.
• receber candidatos e fazer a seleção no sistema Vagas Online.

PÁGINA TRABALHE CONOSCO
Ao efetuar o cadastro a empresa ganha uma página “Trabalhe
conosco” completa e personalizada com sua cor e seu logo, para
colocar em seu site.

PESQUISAR BASE DE CANDIDATOS - PLANO DE ASSINATURA
A tecnologia de Big Data da plataforma Vagas Online permite que os
recrutadores busquem candidatos de maneira rápida, simples e fácil,
usando tecnologia (semelhante ao Google) que buscam palavras em
todos os currículo que atendam os filtros de busca. São mais de 10
milhões de currículos cadastrados.

RESUMO DA INICIATIVA ♥Corrente do Bem♥

COMPROMISSO COM “S” DO ESG (Environment - Social - Governance)
Corrente do Bem para aumentar o acesso as oportunidades de empregos no Brasil
Patrocinadores: Custear o serviço de Cadastro de Currículo; Inscrições em 10 vagas por mês; PCDs; Jovens Aprendizes.
Objetivo: Dar acesso gratuito ao emprego online a milhões de pessoas. Aumentar as chances das pessoas terem emprego.
Estatística do site: Mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. Mais de 50 mil vagas para todos os níveis hierárquicos e áreas.
Usuários novos no site: Mais de 1 mil usuários são beneficiados pela iniciativa todos os dias.

Cotas de Patrocínios
por 6 meses no
VagasOnline.com.br

PLATINUM

DIAMANTE

OURO

R$ 14.000,00 por mês

R$ 10.000,00 por mês

R$ 5.000,00 por mês

PRATA

BRONZE

VERDE

R$ 2.500,00 por mês

R$ 1.500,00 por mês

R$ 1.000,00 por mês

10 cotas

Divulgação dos Patrocinadores

20 cotas

20 cotas

Todos: Exposição da marca no site Vagas Online na página de patrocinadores e na inscrição em vagas; Conteúdos específicos das
empresas nos Blogs; Posts nas mídias sociais: Facebook (550 mil seguidores), LinkedIn (100 mil seguidores) e Instagram (11 mil seguidores);
Veículos de mídia; Newsletter.
Diamante e Ouro: Email Marketing para base de cadastrados; Marketing de conteúdo; Vídeos; Garrett TV.
Platinum: Email Marketing para base de cadastrados; Marketing de conteúdo; Vídeos; Garrett TV; Podcast; Webinar.

DIVULGAÇÃO DOS PATROCINADORES
NO SITE - DESKTOP E MOBILE

DIVULGAÇÃO DOS PATROCINADORES

PARA OS CANDIDATOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NA VAGA

FALE CONOSCO
Experimente o
VagasOnline.com.br

O anúncio de
vagas é Grátis
Alexandre Nunes
11 98145-6646

anunes@vagasonline.com.br

vagasonline.com.br

