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Kariera.gr:

Not just A Job Board

Το kariera.gr είναι το No1 e-recruitment site στην Ελλάδα, με 450.000

επισκέπτες/μήνα. Από το 2007 ανήκει στον Όμιλο του CareerBuilder (Νo1 recruitment

jobsite στις Η.Π.Α.) και αναπτύσσει συνεχώς νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

Πλέον, δραστηριοποιείται και στην Κύπρο με το karierakypros.com. Από το 2009, το

kariera.gr ανέπτυξε σημαντικές συνεργασίες με sites όπως το MSN, το Yahoo κ.ά. ενδυ-

ναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών του προς τους υπο-

ψήφιους και εταιρικούς πελάτες. Ανάμεσα στις νέες υπηρεσίες συγκαταλέγονται κλαδι-

κά jobsites, site για τις Ημέρες Καριέρας και τον ετήσιο ηλεκτρονικό Οδηγό Καριέρας. 

To kariera.gr παρέχει στις μεγαλύτερες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες σύγχρο-

νες υπηρεσίες προσέλκυσης, εύρεσης και αξιολόγησης του πιο σημαντικού παράγοντα

μιας επιχείρησης, των ανθρώπων της. 

Web & Job sites:

www.kariera.gr

www.karierakypros.com

careerdays.wordpress.com 
(Yποψηφίων)

careerdaysb2b.wordpress.com
(Eταιριών)

www.careerguide.gr

www.jobsales.gr

www.jobsit.gr

www.jobshoreca.gr

www.jobshealth.gr 

www.franchise-deals.gr

Social Media:
- www.facebook.com/pages/

Karieragr/40517601507

- http://twitter.com/karieragr

- http://www.linkedin.com/

companies/kariera-sa

Κεντρικά γραφεία: 

Απ. Παύλου 10Α Μαρούσι, Αττική

ΤΚ 15123

Τηλ. γραφείων – Πωλήσεις -

Διαφήμιση: 

Τηλ.: 210-81.15.300

Fax: 210 81.15.309

Τηλεφ. Υποστήριξη Εργοδοτών:

00.800.44.14.51.18

(χωρίς χρέωση από Ελλάδα. Σε περίπτωση

που συναντήσετε πρόβλημα καλέστε τον

αριθμό 210 81.15.318)

Τηλεφ. Υποστήριξη Υποψηφίων:

00.800.44.14.51.17

(χωρίς χρέωση από Ελλάδα. Σε περίπτωση

που συναντήσετε πρόβλημα καλέστε τον

αριθμό 210 81.15.317)

Για δημοσίευση αγγελιών:

sales@kariera.gr

Τηλ: 210-81.15.300

Fax: 210-81.15.339

Δ/νση Επικοινωνίας:

pr@kariera.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αλέξανδρος Φουρλής

28ο site σε επισκέψεις καθημερινά στην Ελλάδα (Πηγή: Τotal Traffic Monthly Report, Nielsen.

Νοέμβριος 2010).

1ο σε σύγκριση με όλα τα ελληνικά Jobsites σε unique visitors, traffic, page views,

time on site κ.ά (Πηγή: Alexa Traffic Stats. Δεκέμβριος 2010).

EXPERIENCEEXPERIENCE

224.000 εγγεγραμμένοι υποψήφιοι με ενεργούς λογαριασμούς (Πηγή: International

Consumer Stats, kariera.gr. Δεκέμβριος 2010).

Πάνω από 1.200.000 επισκέψεις και 450.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα (Πηγή:

Google Analytics, Monthly Average Absolute Unique Visitors και Visits. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010).

COMMITMENTCOMMITMENT

8.500 χιλιάδες υποψήφιοι επισκέφτηκαν τις Ημέρες Καριέρας Αθήνας (Οκτώ-

βριος, 2010).

100.000 διαθέσιμα βιογραφικά για αναζήτηση (Πηγή: International Consumer Stats, kariera.gr.

Δεκέμβριος 2010).

DEDICATIONDEDICATION
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Γιατί το Kariera.gr: 

ΚΟΙΝΟ: 
Το kariera.gr έχει άμεση πρό-

σβαση σε 450.000 επισκέπτες

το μήνα. Υποστηρίζει τα career

centers δεκάδων partner sites

όπως το MSN. Διαθέτει 148

εξειδικευμένα community sites

(π.χ. jobsales.gr, jobsit.gr κ.ά.),

site για όλα τα career fairs

(www.careerdays.gr) και τον

ηλεκτρονικό Οδηγό Καριέρας

(www.careerguide.gr).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Διαθέτει δεδομένα και πληρο-

φορίες δέκα ετών, σχετικά με

τις τάσεις στην αγορά εργα-

σίας, τις επιθυμίες των υποψη-

φίων και δίνει σε κάθε εταιρία

που το επιθυμεί πρόσβαση στο

μεγαλύτερο κοινό υποψηφίων

για εργασία στην Ελλάδα.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Εξυπηρετεί πάνω από μια

δεκαετία το 85% των μεγα-

λύτερων ελληνικών και

πολυεθνικών επιχειρήσεων,

καθώς και εκατοντάδες

μικρές και μεσαίες εταιρίες

που δραστηριοποιούνται στην

ελληνική αγορά. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: 
Το kariera.gr, με την υποστή-

ριξη του ομίλου

CareerBuilder, διαθέτει την

πιο σύγχρονη τεχνολογία για

e-recruiting. Παρέχει στους

πελάτες εργαλεία που επιτρέ-

πουν πιο στοχευμένη προσέλ-

κυση υποψηφίων.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
Νο1 βραβείο στην Εξυπηρέτη-

ση Πελατών με τα καλύτερα

scores για τους εκπροσώπους

στην Ελλάδα και διεθνή βρα-

βεία όπως το Global Call

Center of the year, από το

International Customer

Management Institute (ICMI).

Νέα sites για εργασία στην Κύπρο (karierakypros.com), για Ημέρες Καριέρας -

Interview Days careerdays.gr) και ηλεκτρονικός Οδηγός Καριέρας (careerguide.gr).

Νέα κλαδικά jobsites για εργασία στην Πληροφορική, τον Τουρισμό, τον Κλάδο Υγεί-

ας, τις Πωλήσεις και το Franchise με χιλιάδες μηνιαίους επισκέπτες (jobsales.gr, jobsit.gr, job-

shoreca.gr, jobshealth.gr, franchisedeals.gr).

INNOVATIONINNOVATION

22,83% νέοι επισκέπτες κάθε μήνα (Πηγή: Google Analytics, Monthly Average New Visitors. Σεπτέμ-

βριος-Δεκέμβριος 2010).

7.000 νέα βιογραφικά εισάγονται κάθε μήνα στην βάση αναζήτησης βιογραφικών
(Πηγή: International Consumer Stats, kariera.gr. Δεκέμβριος 2010).

FRESHMENFRESHMEN

Συνεργάτες και αποκλειστικός πάροχος των καναλιών εύρεσης εργασίας σε sites

όπως msn.gr, yahoo.gr, diorismos.gr, e-pcmag.gr, sete.gr, experteer.com κ.ά.

Συνεχής υποστήριξη από το βραβευμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για υποψήφι-

ους και εταιρίες (Stevie Award for excellence in Customer Service & International Customer Management

Institute's Global Call Center of the Year Award).

PARTNERS & SERVICEPARTNERS & SERVICE



Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Δημοσιεύστε την αγγελία σας

άμεσα online για 30 ημέρες.

 Λάβετε αμέσως βιογραφικά - Το

60% των βιογραφικών έρχεται

στην πρώτη εβδομάδα.

 Κάθε αγγελία στο kariera.gr λαμ-

βάνει κατά Μ.Ο. περισσότερα

από 140 βιογραφικά.

 Έχετε απεριόριστο κείμενο με

εταιρικό λογότυπο. 

 Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχό-

μενο της αγγελίας όποτε θέλετε.

 Καταχωρείστε την αγγελία σε

διαφορετικούς κλάδους εργασίας.

 Διαχειριστείτε όλα τα εισερχόμενα

βιογραφικά online ή λάβετέ τα

μέσω e-mail.

Επιπλέον
δωρεάν παροχές: 
 Φίλτρα για screening

βιογραφικών. 

 Ερωτηματολόγια με αυτόματη

βαθμολόγηση των βιογραφικών

ή χωρίς.

 Αυτόματες, ομαδικές και προ-

σωποποιημένες απαντητικές

επιστολές. Jobs
member of the careerbuilder network

Health
member of the careerbuilder network

ho.re.ca.Jobs Jobs
member of the careerbuilder network

Sales
member of the CB network

ItJobs

Αριθμός

Αγγελιών

Κόστος

ανά αγγελία (€)

Συνολικό

Κόστος (€)

1 190 190

2 160 320

3 160 480

4 160 640

5 140 700

10 100 1.000

15 80 1.200

25 60 1.500

35 45 1.575

50 40 2.000

80 35 2.800

120 33 3.960

Αγγελίες εργασίας

Περισσότεροι από
450.000 μοναδι-
κοί επισκέπτες το
μήνα. Ένας από
αυτούς είναι
σίγουρα
ο κατάλληλος
άνθρωπος για
την θέση που
προσφέρετε!
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Γιατί να επιλέξετε το kariera.gr:
 Είναι το no1 site αγγελιών εργασίας στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα με βάση

επίσημες μετρήσεις και ανήκει σε ένα από τα μεγαλύτερα jobsites παγκοσμίως.

 Ανταγωνιστικό κόστος και μειωμένες τιμές (έως και 84%) σε πακέτα πολλαπλών

αγγελιών.

 Οι αγγελίες σας δημοσιεύονται δωρεάν σε όλο το δίκτυο συνεργατών του

kariera.gr.

 Οι αγγελίες σας δημοσιεύονται δωρεάν και στα αντίστοιχα κλαδικά community

sites του kariera.gr.

 Έχετε πρόσβαση σε Live στατιστικά των επισκέψεων της αγγελίας, των

αναζητήσεων και των βιογραφικών. 

 Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σάς παρέχει λύσεις σε οποιαδήποτε απορία

και άμεση βοήθεια.



Διαδώστε 
το brand 
της εταιρίας σας, 
το όραμα και 
τους στόχους της
στους 
καλύτερους 
επαγγελματίες!

Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Όπου και αν προβάλλονται οι

αγγελίες ή το λογότυπό σας έχουν

Link για το εταιρικό προφίλ.

 Προβάλλεστε στον κατάλογο

εταιριών ανά κλάδο.

 Συγκέντρωση όλων των ενεργών

αγγελιών σας σε έναν χώρο και

κατηγοριοποίησή τους ανά τμήμα

ή περιοχή.

 Link για την εταιρική σας ιστοσε-

λίδα και αύξηση των

επισκεπτών της.

 Εισροή βιογραφικών ακόμα και

όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες

θέσεις εργασίας. 

Εταιρικό Προφίλ 

Διάρκεια (μήνες) Κόστος (€)

1 100

3 270

6 480

12 840

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Προβάλλεται σε όλους τους υποψήφιους που κάνουν αναζήτηση με βάση τον

κατάλογο εταιριών ανά κλάδο.

 Αύξηση της προβολής των αγγελιών σας και των αποτελεσμάτων τους.

 Δυνατότητα προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχετε.

 Παράλληλη δωρεάν δημοσίευση σε όλο το δίκτυο συνεργατών και communi-

ty sites του kariera.gr
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Smart Fact:

Με το εταιρικό προφίλ τα

βιογραφικά που λαμβάνετε

αυξάνονται κατά 25%!

Τι είναι: 
Σχεδιάζουμε ένα mini-site για την εταιρία σας με έως 10 επιπλέον σελίδες!

Παρουσιάστε την εταιρική σας ταυτότητα και κουλτούρα στο kariera.gr και

ενδυναμώστε το προφίλ της εταιρίας σας ως ιδανικού εργοδότη. Με το εται-

ρικό προφίλ δημιουργείτε μια ισχυρή παρουσία πολλαπλών σελίδων που

περιέχει όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας που θέλετε να καλύψετε και για την

εταιρία σας. 

Προβάλλετε την δραστηριότητα του οργανισμού σας, τις εταιρικές αξίες, το ανθρώ-

πινο δυναμικό και τις διαδικασίες πρόσληψης σε χιλιάδες άτομα.



Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Αναζητήστε προσωπικό με λέξεις

κλειδιά και πλήθος συγκεκριμέ-

νων κριτηρίων (εκπαιδευτικό

ίδρυμα, σπουδές, προϋπηρεσία,

περιοχή, ξένες γλώσσες, γνώσεις

πληροφορικής και Η/Υ, φύλο,

ηλικία κ.ά.).

 Απεριόριστη αναζήτηση στη

βάση βιογραφικών για το χρονι-

κό διάστημα που επιλέγετε μέσα

από τον λογαριασμό σας. Δυνα-

τότητα για έως 300 downloads

βιογραφικών ανά χρήστη την

ημέρα.

 Εσείς επιλέγετε με φίλτρο πόσο

καινούργια βιογραφικά θέλετε

να δείτε (1 μήνα, 3 μηνών, ενός

έτους κ.λπ.).

Αναζήτηση Βιογραφικών 

100.000 ενεργά 
βιογραφικά σας 
περιμένουν! 
Εσείς απλά βρείτε
τους ιδανικούς 
υποψήφιους σήμερα,
χωρίς να περιμένετε
να σας βρουν 
εκείνοι και καλέστε
τους άμεσα για 
μια συνέντευξη!

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Βρείτε άμεσα υποψηφίους με τα πιο δυσεύρετα προσόντα

 Αποθηκεύστε την αναζήτησή σας και έτσι θα έχετε καθημερινή αναφορά στο e-

mail σας για τα καινούρια βιογραφικά που καταχωρούνται βάσει των

κριτηρίων που έχετε θέσει.

 Εύκολα και γρήγορα μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε φακέλους, να τα κατεβά-

σετε σε μορφή Word, να τα αξιολογήσετε και να κρατήσετε σημειώσεις για

κάθε ένα μέσα από τον λογαριασμό σας. Όσα αποθηκεύσετε διατηρούνται του-

λάχιστον ένα έτος στο λογαριασμό σας.

 Το σύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών σας βοηθά στην οργάνωση και εξοικο-

νόμηση χρόνου!

Χρονικό Διάστημα Συνολικό Κόστος (€)

1 εβδομάδα 230

1 μήνας 400

3 μήνες 1.050

6 μήνες 1.800

12 μήνες 3.000
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Smart Fact:

Κάθε μήνα εισάγονται 7.000

νέα βιογραφικά!

Τι είναι: 
Η βάση δεδομένων του kariera.gr, που περιλαμβάνει χιλιάδες βιογραφικά τα

οποία μπορείτε να αναζητήσετε ανα πάσα στιγμή και να επικοινωνήσετε αμέσως με

τους υποψήφιους.



Μια εικόνα ισοδυναμεί

με χίλιες λέξεις γι’ αυτό

τώρα οι αγγελίες σας

εμφανίζονται όπως ακρι-

βώς θέλετε! Διαδώστε

στους υποψήφιους το

Brand σας με το στυλ

που επιθυμείτε να έχουν

οι αγγελίες σας με εικόνες

και κείμενο και ξεχωρίστε

από τον ανταγωνισμό!

Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Δεν εμφανίζονται καθόλου

banners ή διαφημίσεις στις

σελίδες των αγγελιών σας με

job branding.

 Εσείς απλά εισάγετε την αγγελία

σας σε κείμενο και επιλέγετε αν

θέλετε να εμφανιστεί με job

branding.

 Προσθέτετε λογότυπο, άλλες εικό-

νες και μια σύντομη περιγραφή της

εταιρίας στην αγγελία σας.

 Σας δίνει την δυνατότητα να προ-

σθέτετε μέσα στην αγγελία link σε

δικές σας ιστοσελίδες.

Job Branding 

Κύκλοι

Αγγελιών

Συνολικό

Κόστος (€)

Κύκλοι

Αγγελιών

Συνολικό

Κόστος (€)

1 300 25 1.050

2 300 35 1.103

3 300 50 1.200

4 300 80 1.540

5 550 120 1.980

10 550 200 2.700

15 900 400 4.000

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Χτίζετε και ενδυναμώνετε το brand σας ως εργοδότη διατηρώντας μια κοινή

εικόνα στις αγγελίες σας.

 Οι υποψήφιοι θα αναγνωρίζουν ξεκάθαρα την εταιρία σας. 

 Με βάση τις οδηγίες σας σχεδιάζουμε και προτείνουμε διαφορετικές προσεγγί-

σεις και εσείς επιλέγετε αυτή που σας αρέσει.

Κατάλογος Υπηρεσιών 2012

Tip: * H υπηρεσία του Job

Branding απαιτεί την ύπαρ-

ξη εταιρικού προφίλ.

Τι είναι: 
Δίνετε σε όλες τις αγγελίες σας ένα κοινό look & feel χρησιμοποιώντας όλο το πλάτος

και ύψος της ιστοσελίδας. 

«Οι πιο επιτυχημένες branding campaigns είναι εκείνες

που απευθύνονται στο κοινό που θέλετε και παρουσιάζονται 

με τον λιγότερο θόρυβο γύρω 

από το μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε»

Το Job Branding αποδεδειγμένα αυξάνει την ροή βιογραφικών κατά 15%



Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Τοποθέτηση λογοτύπου σας με

σταθερό μέγεθος στην αρχική

σελίδα στο πλαίσιο με τίτλο

«Προσλαμβάνουν τώρα».

 Link από το λογότυπο σε συγκε-

κριμένη αγγελία, σε λίστα όλων

των ενεργών αγγελιών σας, στο

εταιρικό προφίλ ή σε οποιαδήποτε

εξωτερική σελίδα επιθυμείτε.

 Δυνατότητα επιλογής στατικής

εικόνας ή εναλλασόμενου

γραφικού (.gif).

 Δημιουργία των λογοτύπων σας

από το kariera.gr.

Front Page Logo

Συγκεντρώστε
πολλά βιογραφι-
κά γρήγορα και
εύκολα προβάλ-
λοντας την εται-
ρία σας στην
πρώτη σελίδα
του kariera.gr 

Κόστος (€)

1.500 € ανά εβδομάδα

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Μεγάλη εισροή βιογραφικών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Το brand σας γίνεται γνωστό σε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.

 Προβολή σε πάνω από 113.000 unique visitors μέσα σε μια μόνο εβδομάδα.
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Tip: * To front page logo

αυξάνει την επισκεψιμότητα

των αγγελιών σας κατά 40%.

Τι είναι:
Σταθερό λογότυπο στην πρώτη σελίδα του kariera.gr με τίτλο Προσλαμβάνουν

τώρα!



Αποστείλετε 
την αγγελία, 
το εταιρικό προ-
φίλ ή ενημέρωση
για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες
σας μόνο στο
κοινό που σας
ενδιαφέρει!

Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Επιλέγετε τους υποψηφίους που

σας ενδιαφέρουν από την βάση

εγγεγραμένων μελών του karie-

ra.gr (185.000 άτομα) ή την εταιρι-

κή λίστα (12.000 εγγεγραμμένοι

εργοδότες).

 Αποστέλλετε το περιεχόμενο που

επιθυμείτε απευθείας στο inbox

των παραληπτών.

 Το e-mail στέλνεται εκ μέρους σας

και με το κύρος του kariera.gr.

 Εσείς επιλέγετε το δημιουργικό

του email που θα σταλεί.

 Στοχεύετε τους παραλήπτες που είναι

υποψήφιοι μέσω συγκεκριμένων

κριτηρίων όπως ηλικία, βαθμίδα

εκπαίδευσης, αντικείμενο απασχόλη-

σης και προϋπηρεσίας ή περιοχή.

 Για ακόμη πιο στοχευμένο κοινό

μπορείτε να συνδυάσετε παραπά-

νω από ένα κριτήρια.

Direct E-mails

Υποψήφιοι: 

Αριθμός κριτηρίων Κόστος (€)

Αντικείμενο Απασχόλησης 1.000 € + 0,25 € ανά e-mail

Λοιπά κριτήρια (έως 3) 1.000 € + 0,5 € ανά e-mail

Εξειδικευμένα Κριτήρια 1.000 € + 1 € ανά e-mail

Εργοδότες:

Αριθμός κριτηρίων Κόστος (€)

Αποστολή σε 12.000 εργοδότες 2.000 €

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Τα direct e-mails έχουν άμεσο αποτέλεσμα και προσδίδουν εγκυρότητα στο

Brand σας. Χρησιμοποιήστε τα emails για να απευθυνθείτε σε ενεργούς υποψή-

φιους και να τους οδηγήσετε απευθείας στις αγγελίες σας αλλά και να τραβήξε-

τε το ενδιαφέρον των παθητικών υποψήφιων που εργάζονται και είναι ανοιχτοί

σε προτάσεις χωρίς να αποστέλλουν βιογραφικό άμεσα.

 Προωθείστε υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να απευθύνονται σε αυτό το

κοινό (εκπαίδευση, πιστοποίηση, events, διαγωνισμούς, προσφορές κ.λπ.)

και σε εταιρίες.
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Tip: * To open rate των

emails ξεπερνά το 25%.

Τι είναι: 
Η αποστολή ενός e-mail σε στοχευμένο κοινό υποψηφίων του kariera.gr ή στην

λίστα εταιριών με περιεχόμενο δικής σας επιλογής (π.χ. αγγελία εργασίας, εταιρικό

προφίλ, ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες κ.ά.).
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Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Το kariera.gr δημιουργεί ένα site

για την εταιρία σας στο facebook,

με διάφορα εργαλεία (π.χ. αναζή-

τηση λέξεων στις αγγελίες σας,

Job board, news κ.ά.).

 Το κείμενο της διαφήμισης προ-

σαρμόζεται ανάλογα με τα δεδο-

μένα των χρηστών, δοκιμάζουμε

εναλλακτικά σενάρια διαφήμισης

και χρησιμοποιούμε αυτά που

είναι πιο αποδοτικά και προσελ-

κύουν περισσότερο το

ενδιαφέρον των χρηστών.

 Δημιουργεί δίκτυα φίλων και

συνεργατών. 

 Εισάγει το word of mouth μέσω

των ενημερώσεων του facebook. 

 Χρησιμοποιεί εργαλεία δέσμευσης

για fan groups.

Facebook Services

Όταν όλοι
είναι εκεί...
εσείς γιατί
να λείπετε;

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Ενισχύστε την εικόνα της εταιρίας σας χρησιμοποιώντας το No1 Social Media

Network. 

 To kariera.gr σας προσφέρει την δυνατότητα διαφήμισης στις σελίδες προφίλ

των μελών. 

 Εγγυημένος αριθμός εμφανίσεων της διαφημιστικής σας καμπάνιας.

Ενδεικτικές συνεργασίες της υπηρεσίας:

Tip: * Engagement διαφη-
μίσεις είναι αυτές που
ενθαρρύνουν το κοινό
τους να αλληλεπιδρούν
μαζί τους πχ. να γίνουν
θαυμαστές τους, να ενημε-
ρώνονται για ανανεώσεις
στην σελίδα κ.τ.λ.

Τι είναι:
Το kariera.gr σε συνεργασία με το facebook δημιούργησε υπηρεσίες

employment και corporate branding προκειμένου να παρέχει ισχυρή παρουσία

και υπηρεσίες viral marketing στους εργοδότες. Με πάνω από 2,9 εκατομμύρια

Έλληνες χρήστες, το facebook είναι το 2ο σε επισκεψιμότητα site στην Ελλάδα και

ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα και ταχέως αναπτυσσόμενα Social Media

Networks στο Internet παγκοσμίως. 
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Χαρακτηριστικά 
banner: 

Διαστάσεις Homepage & ROS

banners:

 728x90 

 300x250

 120x600 

Διαστάσεις Newsletter banners:

 728x90

 300x250

Το newsletter αποστέλλεται κάθε

εβδομάδα σε 180.000 εγγεγραμμέ-

νους χρήστες του kariera.gr

Χαρακτηριστικά 
infobox:
 Εικόνα: 62 x 65 

 Τίτλος και κείμενο επιλογής σας

(έως 30 λέξεις) 

Διαφημιστείτε 
σε πάνω από
450.000 
μοναδικούς
επισκέπτες 
το μήνα μέσα
από το kariera.gr

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Επωφεληθείτε από τους 450.000 επισκέπτες το μήνα στο kariera.gr και τις

9,182,358 εμφανίσεις σελίδων/μήνα και διαφημίστε υπηρεσίες, προϊόντα,

θέσεις εργασίας κ.ά.

Υπηρεσία Κόστος (€)

Homepage & ROS banners 10 €/CPM (1.000 impressions)

Newsletter banners 500€/αποστολή

Infobox 300€/week

Banners & Infoboxes

Τι είναι τα banners:
Διαφημιστικά banners στην αρχική σελίδα του kariera.gr, στις εσωτερικές σελί-

δες και στο εβδομαδιαίο Newsletter των υποψηφίων με link σε σελίδα της προ-

τίμησής σας.

Τι είναι τα info-boxes:
Διαφημιστικά boxes στην αρχική σελίδα του kariera.gr που έχουν 250.000-

300.000 impressions την εβδομάδα με Link σε σελίδα της προτίμησής σας. 



Διαχειριστείτε όλα
τα βιογραφικά και
μη χάσετε ούτε
έναν υποψήφιο!
Όλες οι λειτουρ-
γίες του recruiting
που επιθυμείτε σε
ένα σύστημα 
σχεδιασμένο 
για εσάς. 
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Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσίας:

 Σύστημα διαχείρισης προσλήψε-

ων με πλήρη βάση δεδομένων

βιογραφικών και πλήρες ιστορικό

για όλους τους υποψηφίους.

 Δημιουργία εταιρικού career site,

πλήρης διαχείρισης της διαδικα-

σίας δημοσίευσης αγγελιών,

λήψης και αξιολόγησης

βιογραφικών.

 Πλήρες workflow διαδικασίας

προσλήψεων, αυτοματοποίηση

ενεργειών όπως π.χ. απαντητικές

επιστολές.

 Ασφαλές εργαλείο διαχείρισης

βιογραφικών στο οποίο μπορούν

να έχουν πρόσβαση όλα τα στελέ-

χη που ασχολούνται με τις προσ-

λήψεις. 

ProfilSoft Applicant Tracking System

Οφέλη Υπηρεσίας:
 Εξοικονομήστε το 60% του χρόνου που αφιερώνουν οι recruiters σε γραφει-

οκρατικές δραστηριότητες, όπως η διαχείριση των υποψηφίων.

 Μειώστε το χρόνο πρόσληψης.

 Εκμεταλλευτείτε πλήρως την εσωτερική βάση δεδομένων σας ξοδεύοντας λιγό-

τερα στην προσέλκυση υποψηφίων.

 Χτίστε μια καλή επικοινωνία με τους υποψηφίους και βελτιώστε την άποψη που

έχουν για την εταιρία σας ως εργοδότη.

 Πλήρης έλεγχος και αναφορές σε σημαντικά μετρήσιμα στοιχεία προσλήψεων

όπως κόστος ανά πρόσληψη, πηγή πρόσληψης κ.λπ.

Tip: * Reporting με γραφι-

κές παραστάσεις.

Τι είναι: 
Ένα σύστημα διαχείρισης βιογραφικών για να παρακολουθείτε όλο τον κύκλο μιας

θέσης εργασίας, από το άνοιγμά της έως την κάλυψή της. Περιλαμβάνει την δημι-

ουργία σελίδων με το look & feel του site σας, όπου οι υποψήφιοι που τις επισκέ-

πτονται μπορούν να δουν τις ενεργές θέσεις εργασίας σας, αναλυτική περιγραφή

της κάθε μίας και να αποστείλουν τελικά το βιογραφικό τους. 



Το kariera.gr
αξιολογεί
τους υποψηφίους
για εσάς και σας
αποστέλλει
μια λίστα με
τους καλύτερους! 

Οφέλη Υπηρεσίας:

Οι εξειδικευμένοι μας recruiters θα

εξετάσουν με κριτική ματιά κάθε ένα

βιογραφικό ώστε να σιγουρευτούν ότι

όσους θα σας προτείνουμε πληρούν

απόλυτα τις προδιαγραφές σας. Επι-

πλέον, αξιολογούμε το καθετί, από

την έλλειψη ικανότητας σύνταξης και

γραφής, εργασιακά κενά, σύντομες

θέσεις εργασίας σε άλλους εργοδότες

έως πολλά περισσότερα. 

 Έχετε ελεύθερο χρόνο για να

εστιάσετε την προσοχή σας σε

σημαντικά έργα της εταιρίας 

 Οι προσλήψεις θα είναι πιο

τεκμηριωμένες και αξιολογημένες

 Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο με υπο-

ψηφίους που δεν έχουν τα

προσόντα που θέλετε.

 Επικεντρωθείτε σε άτομα με

υψηλές πιθανότητες επιτυχίας.

 Βελτιώστε την αποτελεσματικότη-

τα του recruiting σας.

Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας:
Χρησιμοποιείστε την Φόρμα Προσόντων Υποψηφίων για να ορίσετε τα κριτήρια screening. 

 Οι recruiter του kariera.gr θα: 

– Εξετάσουν τα βιογραφικά των υποψηφίων. 

– Διεξάγουν τον πρώτο γύρο από τηλεφωνικά screenings περιλαμβάνοντας

προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ερωτήσεις και βασικές πληροφορίες για

την εταιρία και την θέση εργασίας. 

– Προγραμματίσουν αν χρειαστεί για δεδομένα χρονικά διαστήματα τις πρώ-

τες συνεντεύξεις.

– Παραδώσουν αναφορές για όλους τους υποψηφίους. 

 Θα προγραμματίσουν μόνο υποψηφίους που διαθέτουν τα προσόντα που έχετε

προεπιλέξει. 

Βήμα 1ο

Τηλεφωνικό Conference Call

Ο έμπειρος recruiter μας θα

συνομιλήσει μαζί σας για να

καταγράψει με λεπτομέρεια τις

ανάγκες της συγκεκριμένης

θέσης: προσόντα/ικανότητες/

προσδοκίες.

Βήμα 2ο

Αξιολόγηση

Μετά από ανάλυση θα επιλέ-

ξουμε εώς τα 30 καλύτερα βιο-

γραφικά για τηλεφωνική

συνέντευξη. Ο recruiter μας θα

γράψει μια περίληψη των τηλε-

φωνικών συνεντεύξεων και θα

ιεραρχήσει τους υποψηφίους.

Βήμα 3ο

Ιεραρχημένη Λίστα

Παράδοση εώς 30 ιεραρχημέ-

νων βιογραφικών, συνοδευό-

μενα με φόρμες αξιολόγησης.

Eίστε έτοιμοι να κάνετε τις λίγες

τελικές συνεντεύξεις!!!
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Τι είναι: 
To kariera.gr διαθέτει εξειδικευμένους recruiters που θα σας βρουν τους κατάλληλους

υποψήφιους. Οι υπηρεσίες screening βιογραφικών και τηλεφωνικού screening σας

απελευθερώνει χρόνο. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε σε παραγωγικά και σημαντι-

κά business projects. Την ίδια στιγμή, σας δίνεται  η  ευκαιρία να αποκτήσετε την κυριό-

τητα των συνεντεύξεων και της πρόσληψης των ιδανικών ταλαντούχων υποψηφίων. 

Υπηρεσίες Screening Υποψηφίων

Υπηρεσία Κόστος (€)

Μέχρι 250 screening βιογραφικών

Έως 30 τηλεφωνικά screening 
Τιμή  450 € / ανά θέση εργασίας 


