hr szolgáltatások az ELTE-n
allasborze.elte.hu

Állásajánlatok megjelenítésére létrehozott oldal,
kategóriák szerint szűrhető. Minden szemeszterben Virtuális Állásbörzének ad helyet.

43 000 felhasználó évente
147 000 oldalmegtekintés évente
A szakmai gyakorlati helyek, ösztöndíj lehetőségek, önkéntes munkák és a közszférabeli állások
meghirdetése ingyenes!

karrierkozpont.elte.hu
Szakmai oldal

61 000 felhasználó évente
193 000 oldalmegtekintés évente
PR cikkek megjelenítése
Kiemelés a meta sliderben
Álláshirdetések feladása

Álláshirdetés feladása és kiemelése a meta sliderben

online

toborzás & munkáltatói branding

Alumni Magazin
A 30 000 végzett hallgatónak, valamint ELTE

Karrier Hírlevél
A 30 000 aktív hallgatóknak kéthetente kikül-

PR cikk megjelenítése
Fő hír megvásárlása

PR cikk megjelenítése
Fő hír megvásárlása

Facebook oldalak

Célzott e-mail

dolgozónak kéthetente kiküldött hírlevél tartalmazza az alumni rendezvények híreit, kedvezményes lehetőségeket és az aktuális álláshirdetéseket.

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek

7400 taggal rendelkező moderált csoport
ELTE Karrierközpont

4700 lájkolóval rendelkező FB oldal

dött hírlevél aktuális karrier híreket, releváns állásokat tartalmaz.

Jól targetálható e-mailek kiküldése. Az adatbázis a
Neptun adatokból készült, az állásajánlatot tartalmazó levelet a célközönség saját e-mail címére
kapja meg. A szűrés az alábbi paraméterek alapján
lehetséges: lakhely, állampolgárság, kar, szak, évfolyam, a tanulmány státusza, a diploma megszerzésének várható éve, a diploma megszerzésének
éve, nyelvtudás és annak szintje.
ÁR: 40 000 Ft + ÁFA-tól

ELTE Szolgáltató Központ
Pető Richárd
munkaerő-piaci kapcsolattartó
+36 1 411-6500/1346
peto.richard@kancellaria.elte.hu
htpp://www.allasborze.elte.hu

hr szolgáltatások az ELTE-n
toborzás & munkáltatói branding
A Központnak az ELTE két campusán, a Múzeum körúti BTK, és lágymányosi campuson saját
kezelésű indoor felületeink vannak.
A BTK-n több épületben összesen 50 db A2-es
felület, Lágymányoson összesen 8 db A1-es felület áll a hirdetők rendelkezésére.

Lépcső-, padlómatrica, üvegfóliázás

Lehetőséget biztosítunk matricák elhelyezésére
az ELTE campusokon, kollégiumokban.
ÁR: 8000 Ft + ÁFA/m2/hó padlón,
3000 Ft + ÁFA/m2 üvegen

Árazás (1 hetes időtartamra)
A/1 zárt — 2143 Ft + ÁFA
A/2 zárt — 1857 Ft + ÁFA
A/2 hirdetőtábla — 1143 Ft + ÁFA
A/3 hirdetőtábla — 714 Ft + ÁFA

Céges előadások
75000 Ft + ÁFA-tól
Az ELTE hallgatói számára releváns előadások
megtartása.
- terem biztosítása
- előadás meghirdetése ELTE-s hallgatók számára
- előadás promóciója (15 db A2-es indoor plakátfelületen 2 hétig, 2 hírleveles megjelenés, PR cikk megjelenítése
a Központ online felületein)
- hallgatói jelentkezések kezelése
- hallgatói visszajelzések kezelése és elemzése

Példakép program

A program keretén belül az egyetemi és főiskolai
hallgatók elismert szakemberek segítségével betekintést nyerhetnek leendő szakmáik mindennapjaiba. A programba bármilyen cég jelentkezhet, aki
szeretné egy hallgatónak megmutatni a cég egy
munkanapját. A szolgáltatás ingyenes.

ELTE Szolgáltató Központ
Pető Richárd
munkaerő-piaci kapcsolattartó
+36 1 411-6500/1346
peto.richard@kancellaria.elte.hu
htpp://www.allasborze.elte.hu

offline

Indoor plakátfelületek

Személyes megjelenés az
ELTE campusokon

Aktivitással vagy standolással, négyzetméter– és
időalapú díjazással.

ÁR: 50 000 Ft + ÁFA-tól

ELTE Iskolaszövetkezet

Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók könnyű
alkalmazása. A munkáltató csak egy költségszámlát kap hó végén, minden hr adminisztrációt a
szövetkezet intéz. A szövetkezeti foglalkoztatás
olcsóbb és egyszerűbb, mint más foglalkoztatási
típusok.

hr szolgáltatások az ELTE-n
toborzás & munkáltatói branding
Online
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Kitelepülős

40 000 Ft + ÁFA

55 000 Ft + ÁFA

70 000 Ft + ÁFA

105 000 Ft + ÁFA
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hirdetés megjelenítés az
allasborze.elte.hu-n
link az állásajánlathoz a
karrierkozpont.elte.hu-n
meta slider az
allasborze.elte.hu-n
meta slider a
karrierkozpont.elte.hu-n
Karrier hírlevél – 2 db
fő hír a Karrier hírlevélben – 1x
Alumni magazin – 2 db
fő hír az Alumni magazinban – 1x
KK Facebook oldal
Állásajánlatok
ELTEsektől
ELTEseknek Facebook
poszt
célzott e-mail
egyéb releváns ELTE
online felületeken való
megjelenés
PR cikk a
karrierkozpont.elte.hu-n
zárható plakát
nyitott plakát
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✔ maximum 1
pozíció 1 alkalommal
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✔ 5 db
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✔ 10 db

✔ 10 db, 2 hét

✔ 10 db

✔ 10 db, 2 hét

Áraink egy hónapra (30 nap) szólnak, maximum 3 pozíció meghirdetésére.
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Pető Richárd
munkaerő-piaci kapcsolattartó
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csomagok

Online
alap

