Busca de Currículos

O Vagas Online é o portal de empregos que mais cresce no Brasil.
Aqui é diferente e você vai entender isso agora!

Busca de Currículos
MENOR PREÇO GARANTIDO
PLANOSDEBUSCAILIMITADA

Como funciona?

USUÁRIOS

Mensal

Trimestral

Anual

1 usuário

R$ 449,00

R$ 358,00

R$ 290,00

2usuários

R$ 628,60

R$ 501,20

R$ 406,00

5usuários

R$ 898,00

R$ 716,00

R$ 580,00

10usuários

R$ 1.347,00

R$ 1.074,00

R$ 870,00

20usuários

R$ 1.796,00

R$ 1.432,00

R$ 1.160,00

Aempresa escolhe seu plano e começa a buscar
imediatamente em toda a base de currículos, sem
nenhuma limitação.
Não há necessidade de implantação ou
desenvolvimento. Sem surpresas, limitações ou
reajustes frequentes, seu RH terá acesso a uma das
maiores bases de profissionais do país.

RECURSOSAVANÇADOSEXCLUSIVOS
§ Geolocalização de Candidatos apresenta no mapa os candidatos,
permitindo priorizar os que estão próximos daregião

§ Filtro avançado com pesquisa baseada em tecnologia big data que
permite encontrar uma palavra-chave em qualquer lugar do currículo

§ Listas de Currículos configuráveis para organizar seus processos de
triagem e seleção

§ Recursos avançados para contatar os candidatos por e-mail, ver seu
currículo completo e agilizar seu processo de contratação

§ Página Trabalhe Conosco grátis para colocar no site de sua empresa
e receber os currículos

Busca de Currículos
O que é?
Serviço de busca ilimitada de currículos para
empresas que precisam de agilidade e autonomia,
realizando pesquisas ativas nos currículos de nossa
base para encontrar o candidatoideal.
No resultado da busca, o sistema apresenta os
candidatos com maior aderência ao perfil pesquisado,
e você pode ver os candidatos localizados no mapa.

+10 milhões

currículos únicos
cadastrados por CPFna
base de candidatos

+20.000

novos currículos
cadastrados ao mês em
todas as regiões e níveis

BUSCA
INTELIGENTE

pesquisa instantânea
que grifa a palavrachave dos termos
pesquisados

Por que o VagasOnline?

VagasOnline funciona para Candidatos!
Diariamente recebemos depoimentos de
profissionais que utilizam o Vagas Online.
Através da comunicação com os nossos
usuários aprendemos, melhoramos e
avaliamos continuamente anossa direção.
Letícia Brunhara Baptistella
22/01/2018 17:37:21
Aprendi com a atendente Adriane
como montar um currículo de forma
rápida e objetiva, resultado disso?
Muito feliz com o site econsegui
meu emprego em 2 meses <3
ObrigadoAdriane

Bruna Fernanda Akutsu Brás
24/01/2018 10:44:54
Concierge do emprego é a melhor coisa que eu
conheci na vida! São meninas que ajudaram a fazer
meu currículo, e me deram ótimas dicas de como
me portar nas entrevistas, simplesmenteinovador.

Arthur Nobukazu OzasssaJunior
24/01/2018 11:53:38
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 eo
único que consigo entrevistas é por aqui.

Ofeedbackdecadausuárioé importanteparaa
construção de um serviço cada vezmelhor.
Confiramaisdepoimentosdiretamente
no site: www.vagasonline.com.br

q Empresa do grupo Elancers.net, mais de 20 anos de experiencia em site de Empregos
q VagasOnline tem a 2ª maior comunidade de Empregos do Brasil no Facebook

Visão do Candidato
Milhares de oportunidades reais de emprego, são mais de 150 Mil vagas no site

Quer experimentar o VagasOnline?
Anuncie suas vagas de emprego gratuitamente e confira
os candidatos inscritos nas oportunidades.
O anúncio de vagas é sempreGRÁTIS!
Ligue 11 2168-8913 ou envie para bruno@vagasonline.com.br

www.vagasonline.com.br
Vagas Online
Rua Estela, 515 A 12º andar - Vila Mariana - São Paulo / SP
11 2168-8913 | bruno@vagasonline.com.br

