VAGAS ONLINE

Maior agregador de vagas do Brasil

OUTPLACEMENT DIGITAL
Emprego | Formação | Orientação de Carreira | Saúde

www.vagasonline.com.br

OUTPLACEMENT DIGITAL

®

VALE RECOLOCAÇÃO
Benefício que a Empresa concede aos demitidos para
minimizar o impacto da demissão.
O benefício humaniza o processo de desligamento,
fortalece a imagem de empresa socialmente responsável
e reduz processos trabalhistas.

Emprego | Formação | Carreira | Saúde

“Estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil,
significa ter preocupação genuína com os funcionários, não
somente quando ingressam na empresa, mas durante toda
sua jornada e após a sua saída. Programas como o
Outplacement Digital fazem toda a diferença neste momento
delicado de fim de jornada e encerra de maneira positiva a
experiência do colaborador.”
Wagner Domingues| Executivo de RH

VAGAS ONLINE

PLATAFORMA COMPLETA PARA AS PESSOAS E EMPRESAS

UM NOVO JEITO DE BUSCAR EMPREGO
Facilidade: Cadastro de currículo simples e fácil, importa o que tem em PDF
Agilidade: Robôs buscam milhares de vagas todos os dias em sites de empresas
Automação: Robô inscreve a pessoa em vagas com seu perfil
Suporte ao cliente: Profissionais esclarecem dúvidas e dão dicas de carreira
Retorno constante: A pessoa acompanha, através de gráficos, as suas chances nas vagas
Pessoas com deficiência (PCDs) e Jovem Aprendiz

COMPROMISSO COM “S” DO ESG

FUNCIONALIDADES INOVADORAS PARA EMPRESAS
3 MANEIRAS DE ANUNCIAR VAGAS
PÁGINA TRABALHE CONOSCO
OUTPLACEMENT DIGITAL – VALE RECOLOCAÇÃO PARA DEMITIDOS

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
®
Empresas que utilizam Outplacement Digital

EXECUTIVOS COMPROVAM
®

A IMPORTÂNCIA DO OUTPLACEMENT DIGITAL

Mostra o cuidado com as
pessoas, mesmo em
momentos de crise, como a
do Coronavírus

Mais do que certificados,
compromisso social genuíno

Fortalece a imagem
da empresa

Humaniza o processo de
desligamento

Reduz os processos
trabalhistas

“A empresa mostra que, de fato, cuida das pessoas, sempre! Desde o processo de seleção,
passando pelo período de atividade e até depois da saída do profissional. Cuidar das pessoas,
principalmente em momentos de crises, como a que vivemos pelo advento do
Coronavírus, faz toda a diferença para quem sai e para quem fica.”
Regina Steinas | Executiva de RH e Comunicação
“Estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, significa ter preocupação genuína com os
funcionários, não somente quando ingressam na empresa, mas durante toda sua jornada e após a sua
saída. Programas como o Outplacement Digital fazem toda a diferença neste momento delicado de
fim de jornada e encerra de maneira positiva a experiência do colaborador.”
Wagner Domingues| Executivo de RH

“Ao apoiar um profissional desligado, a empresa cumpre uma parte relevante do seu papel social.
Essa atitude gera uma boa imagem corporativa, tanto internamente, para os funcionários,
quanto externamente, diante dos fornecedores, dos consumidores, de parceiros, entre outros.
Além disso, a organização se mantém como um bom lugar para trabalhar.”
Antônio Salvador | Executivo de RH, Tecnologia Digital e Negócios
“O profissional que é desligado da empresa, com o amparo que recebe da organização, sente-se
acolhido pela empresa, somado ao apoio que recebe da equipe de Concierge, com dicas de emprego,
sua autoestima melhora e ele sente-se motivado a buscar novas oportunidades.”
Marcos Queiroz | Executivo de Negócios
“Além de auxiliar o trabalhador no momento de desemprego, o Outplacement reflete positivamente
no clima organizacional e na marca da empresa, reduz o número de ações trabalhistas, reforça o
compromisso de responsabilidade social da companhia e valoriza seus ativos, o que muita agrada a
investidores e acionistas.” Fonte: Granadeiro e Guimarães Advogados.
Jefferson Cabral Elias | Advogado especializado em Direito do Trabalho e Sindical

O QUE É?
O Outplacement Digital - Vale Recolocação
é um recurso para a empresa diminuir o
impacto do desemprego na vida de seus
ex-funcionários!
O demitido recebe um voucher “assinatura” por
um período, que pode incluí:
• Robô que busca milhares de vagas em empresas
• Robô de inscrição em vagas com perfil
• Concierge para esclarecer dúvidas
• Gráficos que mostram as chances nas vagas
• Plataforma completa para estudar e se atualizar
• Mais de 1.000 minutos de temas para formação
• Especialistas renomados para cada tema
• Tirar dúvidas sobre como ter um bom currículo
• Dicas de como participar de entrevistas
• Sessão de 1 hora com especialista em carreira
• Vídeo consulta com médico
• Desconto de até 80% em medicamentos
• Desconto em consultas, exames e cirurgias

Sua EMPRESA REDUZINDO o
impacto do DESEMPREGO
na vida do ex-funcionário e
de sua família.

EMPREGO

PLATAFORMA VAGAS ONLINE
TODAS AS VAGAS EM UM SÓ LUGAR (RPA, Robotic Process Automation)

Além das vagas publicadas diariamente no site, o robô busca, todos os dias, milhares de vagas em centenas
de sites de empresas. Assim, os candidatos não desperdiçam tempo visitando vários sites em busca de
vagas com o seu perfil.

INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA EM VAGAS (RPA, Robotic Process Automation)

O robô localiza e inscreve automaticamente a pessoa em várias vagas com o seu perfil. A pessoa pode se
ocupar com outros afazeres: ler, estudar, assistir palestras, etc. Até quando estiver dando um tempo da
internet ou dormindo, o robô está trabalhando para indicar e inscreve-lo nas vagas.

CONCIERGE DO EMPREGO

Acesso a esclarecimento de dúvidas e perguntas frequentes, alguns exemplos:
1) Como fazer uma boa entrevista?; 2) Como preencher meu currículo?; 3) Devo ou não colocar essa ou
aquela experiência?; 4) Que roupa devo usar?; 5) O que posso falar?

CONSULTOR ONLINE

O dashboard (painel) com gráficos, esclarece dúvidas e dá respostas sobre o perfil da pessoa nas vagas
que se inscreveu. Alguns exemplos de consultorias: 1) Tenho chances nas vagas?; 2) Tem inscritos mais
qualificados do que eu?; 3) Preciso fazer algum curso?; 4) Qual salário devo pedir para a vaga?

BUSCAMOS VAGAS

Se o candidato não encontrar vagas no site, usa nosso canal via WhatsApp e em até 3 dias úteis
encontramos vagas para ele. O candidato não fica sem vagas!

EMPREGO + FORMAÇÃO
Netspeakers
Conhecimento Prático
Mais de 1.000 minutos de
conteúdo de 1ª. linha
Trilhas de conhecimentos com
aplicação prática
Diversas visões de
especialistas sobre os temas
Um universo de temas para
estudar e se atualizar

EMPREGO + ORIENTAÇÃO DE CARREIRA
Tegon People Consulting
Tirar dúvidas sobre o currículo

Revisar conteúdo e forma de apresentação do currículo.

Dicas sobre entrevistas

Orientações e dicas para brilhar nas entrevistas.

Orientação e direcionamento de carreira
Ajudar o profissional a buscar seu novo emprego.

EMPREGO + SAÚDE

PLATAFORMA DOUTOR NA TELA

Vídeo Consulta com Médico 24H
Pronto Socorro Digital

Os usuários tem acesso a:
✓
✓
✓
✓
✓

Assistência com médico(a) sem sair de casa
Receita do medicamento prescrito
Pedidos de exames
Desconto de até 80% em medicamentos
Descontos em exames e consultas presenciais

Especialidades cobertas:
✓ Clinico Geral
✓ Pediatria
✓ Psicólogo

OUTPLACEMENT DIGITAL – VALE RECOLOCAÇÃO

EMPREGO | EMPREGO + FORMAÇÃO | EMPREGO + ORIENTAÇÃO DE CARREIRA | EMPREGO + SAÚDE
Crie seu plano personalizado fazendo outras combinações de serviços

* Orientação de Carreira: 1 sessão de 60 minutos com profissional especializado (consulte outras opções com duas ou mais sessões).

DEPOIMENTOS DE CANDIDATOS
Quem usou e aprova

Arthur Nobukazu Ozasssa Junior

“BUSCO VAGAS somente pelo CELULAR, e sem dúvida alguma é melhor do que
seus concorrentes já utilizei Catho, Vagas, e até um tal de Empregos. E O ÚNICO
QUE CONSIGO ENTREVISTAS É AQUI”

Bruna Fernanda Akutsu Brás

“Concierge do Emprego deu
ótimas dicas de como me
comportar nas entrevistas,
simplesmente INOVADOR”

Letícia Brunhara Baptistella

“Aprendi como montar um CV
de forma rápida e objetiva
Resultado: Muito feliz. CONSEGUI
MEU EMPREGO EM 2 MESES"

Confira mais depoimentos diretamente no site:
www.vagasonline.com.br

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

