
Перелік та опис послуг для роботодавців
Додаток 2 до Правил Користування веб-сайтом для роботодавців

Дійсний до подальшого повідомлення

Послуги для роботодавців доступні на europa.jobs

БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ

1. Обліковий запис роботодавця та Панель роботодавця

1.1. Послуга "Рахунок роботодавця" є безкоштовною.

1.2. Обліковий запис роботодавця використовується для: а)
створення клієнтом візитної картки компанії (функціонал "Профіль
компанії"), включаючи зберігання там інформації про:

i. електронну адресу, яка використовується для створення
Облікового запису роботодавця,

ii. Назву компанії

iii. повну адресу компанії

iv. реєстраційні номери компаній, такі як NIP та REGON,
реєстраційний номер компанії в реєстрі суб'єктів
господарювання

v. номер компанії KRAZ, якщо це агентство з
працевлаштування

vi. додатковий мобільний телефон,

vii. опис компанії,

viii. логотип компанії,

ix. скани реєстраційних документів

x. інші файли, які Клієнт завантажить на Веб-сайт

б) розміщення пропозицій про роботу на Веб-сайті;

в) управління пропозиціями про роботу (функціонал
"Оголошення"). В рамках цієї функції, клієнт може сортувати,
фільтрувати, редагувати вміст, просувати, оновлювати,
призупиняти публікацію та видаляти опубліковані ним
пропозиції про роботу.
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г) переглядати та керувати заявками на розміщені
пропозиції про роботу, присвоюючи їм статуси: "Прийнята", "Для
роздумів", "Відхилена".

1.3. Користування послугами облікового запису роботодавця може
залежати від:

а) заповнення обов’язкових полів у Реєстраційній формі та у
Обліковому записі роботодавця (Налаштування  Редагування
профілю). Постачальник послуг зобов'язується чітко позначити
необхідні поля;

б) прийняття Правил користування;

в) вмісту, розміщеного Клієнтом на Веб-сайті (їх правильність,
надійність, відповідність фактам, відповідність до Правил користування,
не порушення прав або товарів третіх осіб та прав, товарів та законних
інтересів Постачальника послуг, що не суперечать чинному
законодавству та загально встановленим нормам);

2. Додавання безкоштовних оголошень про роботу на Веб-сайті

2.1. Клієнт може додати необмежену кількість у необмеженому
часі унікальних безкоштовних Оголошень;

2.2. Щоб додати безкоштовні Оголошення, Клієнт повинен
зареєструватися на Веб-сайті та мати активний Обліковий запис
роботодавця та доконати одну платну транзакцію.

2.3. Додавання безкоштовного Оголошення здійснюється за
допомогою функції "Додати оголошення". В рамках цієї функції Клієнт
може додати безкоштовне Оголошення, заповнивши всю необхідну
інформацію в полях, позначених як необхідні.

2.4. Використання послуги безкоштовного додавання
пропозицій може залежати від:

а) заповнення обов'язкових полів форми додавання
пропозиції про роботу;

б) вмісту, розміщеного у Пропозиції про роботу (їх
унікальність, правильність, надійність, відповідність фактам,
відповідність до Правил користування, непорушення прав або
товарів третіх осіб та прав, товарів та законних інтересів
Постачальника послуг, що не суперечать чинному законодавству
та загально встановленим нормам).

в) наявності облікового запису
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г) від наявності однієї платної транзакції

2.5. Постачальник послуг може відмовити у публікації або
припинити публікацію Пропозиції, котра суперечить Правилам
користування веб-сайту.

2.6. Безкоштовна пропозиція після закінчення 30-денного
періоду публікації зберігатиметься в архіві та не відображатиметься на
Веб-сайті.

3. Переклад резюме кандидата

3.1. Послуга перекладу резюме файлів кандидата є безкоштовною
і доступна для Клієнтів, які мають обліковий запис.

3.2. Ця послуга полягає в автоматичному перекладі змісту
резюме кандидата англійською або німецькою мовами в окремому
завантажувальному файлі. Це стосується лише кандидатів, які мають файл CV у
форматі PDF та відповідають одній із наступних умов:

а) подали заявку на Платну вакансію клієнта (СТАНДАРТ,
КОМФОРТ, ПРЕМІУМ);

б) подали заявку на безкоштовну вакансію Клієнта, але
доступ до їх контактних даних придбав Клієнт;

в) були запропоновані Клієнту в рамках послуги
"Запропоновані кандидати", і Клієнт придбав доступ до їх
контактних даних.

3.3. З послуги можна скористатись у панелі роботодавців:

а) у меню Заявки - доступність цієї послуги представлена у
вигляді символу глобуса у стовпці Резюме у списку заявок;

б) у візитній картці кандидата в розділі Документи для
завантаження.

3.4. Щоб перекласти документ, натисніть на символ глобуса та
виберіть потрібну мову перекладу. Після натискання, переклад
виконується автоматично і зберігається в окремому файлі, який браузер
автоматично завантажує.

3.5. Послуга не включає переклад файлів резюме кандидата у
формат, відмінний від PDF, і не включає файли, представлені в полі
Сертифікати та дозволи.
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3.6. Послуга є бета-версією, що означає, що переклади можуть
бути неточними.

3.7. Переклади виконуються автоматично за допомогою функції
Google Translate, і ця інформація також міститься в перекладеному
документі. Постачальник послуг не несе відповідальності за зміст та
якість перекладу.

3.8. Оригінал документу резюме кандидата - це файл, який він
завантажив у процесі подання заявки на вакансію. Переклад є лише
допоміжним документом, створеним Веб-сайтом з метою збільшення
шансів кандидата знайти роботу, і не може бути єдиною основою для
прийняття остаточного рішення про працевлаштування даної особи. У
разі незрозумілих чи сумнівних формулювань, одержувач повинен
перевірити переклад або зв'язатися безпосередньо з Кандидатом.

3.9. Процес перекладу та його результат у вигляді окремого
документа шифруються протоколом SSL. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ Оплата
платних послуг на Веб-сайті здійснюється шляхом поповнення рахунку
роботодавця або через систему транзакцій. Для того, щоб
користуватися послугами, що оплачуються з рахунку роботодавця, ви
повинні спочатку поповнити рахунок роботодавця відповідною сумою
коштів. Список доступних пакетів та цін включені в Прайс-лист
веб-сайту для роботодавців.

4. Публікація платної вакансії:

4.1. Клієнт може додати необмежену кількість необмежених у часі
унікальних платних вакансій.

4.2. Для того, щоб додати платну вакансію, Клієнт зобов’язаний
зареєструватися на Веб-сайті, мати активний Обліковий запис
роботодавця та оплатити Послугу. Оплата Послуги Платна вакансія
здійснюється шляхом зняття відповідної суми з Рахунку роботодавця
або шляхом прямого платежу через систему транзакцій.

4.3. Додавання Платної вакансії здійснюється за допомогою
функції «Додати оголошення», в якій Клієнт заповнює всю необхідну
інформацію про запропоновану роботу з полів, позначених як
необхідні, вибирає послугу Платна вакансія, за бажанням вибирає
просування, котрі не включені в пакет, а потім здійснює оплату. Після
позитивного підтвердження оплати, на веб-сайті з’явиться платна
вакансія.

4.4. Користання з послуги Додавання оголошень про роботу
може залежати від:
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а) заповнення обов’язкових полів форми при додаванні
пропозиції про роботу;

б) вмісту, розміщеного у Пропозиції про роботу (його
унікальність, правильність, надійність, відповідність фактам,
відповідність до Правил користування, непорушення прав або
товарів третіх осіб, а також прав, товарів та законних інтересів
Постачальника послуг, що не суперечать чинному законодавству
та загально встановленим нормам);

в) наявність облікового запису.

4.5. Постачальник послуг може відмовити в публікації,
призупинити або припинити публікацію Пропозиції, яка не відповідає
Правилам користування веб-сайтом, без відшкодування шкоди для
замовника. Тільки після позитивного підтвердження оплати, платна
вакансія буде опублікована на веб-сайті.

4.6. Існує три варіанти Послуги платної вакансії з додатковими
послугами просування:

Промо-пакет Стандарт включає:

● Публікація Пропозиції на Веб-сайті протягом 30 днів;

● Оновлення пропозиції двічі у вищезазначеному періоді;

● Одноразове оновлення Пропозиції у списку вакансій у
вищезазначеному періоді;

● Публікація вакансії у 6 мовних версіях;

● Виокремлення вакансії за допомогою розміщення її у спеціальному
розділі із синім фоном та ярликом «Рекомендована пропозиція» у верхній
частині списку оголошень протягом 14 днів;

● Можливість додати відео-пропозицію до оголошення;

● Безкоштовний доступ до всіх заявок від кандидатів. Промо-пакет
Комфорт включає:

● Публікація Пропозиції на Веб-сайті протягом 30 днів;

● Оновлення пропозиції двічі у вищезазначеному періоді;

● Публікація вакансії у 6 мовних версіях;
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● Виокремлення оголошення у списку шляхом додавання логотипу
Клієнта;

● Виокремлення вакансії за допомогою розміщення її у спеціальному
розділі із синім фоном та ярликом «Рекомендована пропозиція» у верхній
частині списку оголошень протягом 14 днів;

● Можливість додати відео-пропозицію до оголошення;

● Безкоштовний доступ до всіх заявок від кандидатів.

Промо-пакет Премім включає:

● Публікація Пропозиції на Веб-сайті протягом 30 днів;

● Розміщення номера телефону та веб-сайту роботодавця у вмісті
пропозиції;

● Чотириразове оновлення пропозиції у вищезазначеному періоді;

● Публікація вакансії у 6 мовних версіях;

● Позначення Пропозиції у списку оголошень синьою рамкою;

● Позначення Пропозиції у списку оголошень шляхом додавання
логотипу Клієнта;

● Виокремлення вакансії за допомогою розміщення її у спеціальному
розділі із синім фоном та ярликом «Рекомендована пропозиція» у верхній
частині списку оголошень;

● Можливість додавання відео-пропозиції до оголошення;

● Просування пропозиції, розміщуючи її в newsletter з пропозиціями
про роботу, надісланими кандидатам - Користувачам веб-сайту, які дали на це
згоду. Newsletter включає заголовок оголошення разом із назвою компанії, яка
при натисканні буде спрямована на оголошення опубліковане на Веб-сайті.
Оголошення в newsletter відрізняється помаранчевим фоном;

● Безкоштовний доступ до всіх заявок від кандидатів.

4.7. Платна вакансія після закінчення 30-денного періоду
публікації зберігається в архіві та не відображатиметься на веб-сайті.

4.8. Протягом періоду розміщення платної Пропозиції роботи на
Веб-сайті Клієнт не може редагувати оголошення.
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4.9. Додаючи платну вакансію, Клієнт може скористатися
додатковими платними послугами з просування або оновлення
оголошень або з послуги запропонованих кандидатів.

4.10. Клієнт може одночасно додавати платні та безкоштовні пропозиції
роботи на Веб-сайті.

4.11. Клієнт може скористатися додатковими варіантами
просування платної пропозиції роботи, крім тих, що доступні в рамках
Промо-пакетів. Для цього необхідно поповнити рахунок роботодавця
або здійснити прямий платіж за допомогою системи транзакцій, а потім
вибрати варіанти просування, котрі цікавлять клієнта.

5. Оплата за заявки

5.1. Послуга "Оплата за заявки" полягає на відкритті доступу до
контактних даних та резюме обраного кандидата із заявок, отриманих
на безкоштовну вакансію, опубліковану Клієнтом. Послуга оплачується
відповідною сумою коштів шляхом взяття певної суми з Рахунку Клієнта
або здійснення платежу за допомогою системи транзакцій;

5.2. Послуга Оплата за заявки доступна на панелі роботодавців: у
списку заявок та у вікні попереднього перегляду заявки.

5.3. Послуга Оплата за заявки є платною в рамках можливості
доступу до таких даних Кандидата як:

а) адреса електронної пошти,

б) номер телефону,

в) повідомлення від кандидата,

г) документи резюме.

5.4. Одноразова оплата за доступ до даних кандидата може
змінюватися і залежить від поданих кандидатом документів. Розмір
оплати видно біля кожної заявки.

5.5. Умовою користування з послуги Оплата за заявки є:

а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця

б) розміщення принаймні однієї вакансії.

в) наявність достатніх коштів для оплати Послуги.
Роботодавець може придбати доступ до прихованих даних
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кандидата, натиснувши на кнопку праворуч у стовпці Статус
Розблокування, який відображається біля кожної заявки.

5.6. Заявки з розкритими контактними даними та резюме
кандидата будуть у необмеженому доступі у Списку заявок.

5.7. Після підтвердження операції з відкриттям контактних даних
та резюме кандидата, роботодавець не може відкликати її та вимагати
повернення коштів.

5.8. Веб-сайт не несе відповідальності за вміст, який Кандидат
надає та додає до Заявки.

5.9. Клієнт може придбати доступ до контактних даних кандидата,
заплативши одиницю за кожне відкриття (за заявку на його вибір) або
скориставшись Промо-пакетами.

5.10. Послуга Пакет заявок дозволяє автоматично відкривати
кожну нову заявку від Кандидата, котрий висилає її на розміщену
Клієнтом вакансію. Ця послуга доступна для клієнтів, які додають
безкоштовні оголошення.

5.11. Умовою користування послугою Пакети заявок є:

а) наявність Облікового запису роботодавця

б) наявність достатніх коштів для оплати послуги.

5.12. Щоб придбати послугу Пакет заявок, у меню Обери пакет
обрати опцію, яка цікавить Клієнта, а потім підтвердити операцію. Після
того, відповідна сума коштів буде списана з Рахунку Клієнта або
здійснена покупка через систему транзакцій. Пакет заявок також можна
придбати під час додавання оголошення, оплативши його із коштів на
Рахунку роботодавця або безпосередньо через систему транзакцій.

5.13. На веб-сайті доступні такі типи Пакетів заявок:

а) Пакет 50 - відкриває доступ до контактних даних
(включаючи додані документи) Кандидатів із перших 50 заявок,
що надходять до оголошень, котрі опублікував Клієнт та які є
активними на Веб-сайті. Пакет діє 30 днів.

б) Пакет 100 - відкриває доступ до контактних даних
(включаючи додані документи) Кандидатів із перших 100 заявок,
що надходять до оголошень, котрі опублікував Клієнт та які є
активними на Веб-сайті. Пакет діє 30 днів.
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в) Пакет 500 - відкриває доступ до контактних даних
(включаючи додані документи) Кандидатів із перших 500 заявок,
що надходять до оголошень, котрі опублікував Клієнт та які є
активними на Веб-сайті. Пакет діє 30 днів.

г) Пакет NO LIMIT - відкриває доступ до контактних даних
(включаючи додані документи) Кандидатів з кожної нової заявки,
що надходять до оголошень, котрі опублікував Клієнт та які є
активними на Веб-сайті.. Пакет діє 30 днів.

5.14. Кожен із Пакетів заявок викликає автоматичне відкриття
контактних даних кандидатів лише протягом 30 днів з моменту активації
дії пакету. Якщо пакет не буде використаний повністю, решта відкриттів
не будуть перенесені на наступні місяці. Купівля будь-якого Пакету
заявок не відкриватиме автоматично контактні дані (включаючи додані
документи) кандидатів в рамах послуги Пропоновані Кандидати.

5.15. Прайс-лист послуги Оплата за заявки та Пакети заявок
доступний у Прайс-листі послуг веб-сайту для роботодавців.

6. Послуги просування оголошень

6.1. Послуги просування оголошень оплачуються коштами з
рахунку роботодавця або за допомогою системи транзакцій при
додаванні оголошення. Виплати здійснюються шляхом підтвердження
операції списання певної суми з Рахунку Клієнта або шляхом оплати
через систему транзакцій.

6.2. Послуги просування оголошень можна вибрати під час
додавання пропозицій або після їх додавання у панелі роботодавця
(при редагуванні в меню Просування).

6.3. Умовою користання послугами просування пропозицій про
роботу є:

а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця

б) розміщення принаймні однієї вакансії без просування;

в) мати суму поповнення, достатню для оплати Послуги.

6.4. Доступні наступні послуги просування вакансій на Веб-сайті:
Просування в списку пропозицій про роботу:

а) Оголошення в рамці - це пропозиція про роботу, яка
позначена рамкою у списку вакансій
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б) Оголошення з логотипом - це пропозиція роботи, яка
виокремлюється додаванням логотипу клієнта до вакансії.

в) Оголошення у верхній частині списку - це пропозиція
про роботу, яка відрізняється розміщенням її у спеціальному
розділі у верхній частині списку вакансій. Індивідуальні послуги
просування можуть поєднуватися. Інші варіанти просування:

г) Пропозиція тижня - це пропозиція про роботу, яка
відрізняється публікацією її на головній сторінці Вебсайту у
спеціальному місці протягом 7 днів. Пропозиція тижня може
складатись з максимально 3 пропозицій роботи від різних
роботодавців одночасно. Показ однієї пропозиції тижня займає 4
секунди, потім вона змінюється і відображається наступне
оголошення. Найближча доступна дата початку просування
відображається Клієнту під час вибору цього ж просування.

ґ) Пост з оголошенням (просування на Facebook) - це
пропозиція про роботу, яка просувається один раз на
фан-сторінці веб-сайту у Facebook і додатково публікується у
двох тематичних групах на Facebook. Пост із пропозицією роботи
буде доступний весь час. Найближча доступна дата початку
просування відображається Клієнту під час вибору цього ж
просування. Постачальник послуг може відмовити в публікації
після її перевірки із поверненням вартості послуги. Не можна
вибрати одну і ту ж послугу просування для однієї і тієї ж
пропозиції про роботу у той самий проміжок часу.

д) Оголошення кампанії e-mail - це пропозиція про роботу,
яка просувається один раз у newsletter, котрий надсилається
кандидатам - користувачам веб-сайту, які погодились на
це.Newsletter включає заголовок оголошення разом із назвою
компанії, яка при натисканні буде спрямована на оголошення,
котре опубліковано на Веб-сайті. Оголошення в newsletter
виокремлюється помаранчевим фоном. Найближча доступна
дата початку просування відображається Клієнту під час вибору
цього ж просування. Постачальник послуг може відмовити у
просуванні оголошення, якщо його вміст порушує Правила
користування, з поверненням вартості послуги. Не можна
вибрати одну і ту ж послугу просування для однієї і тієї ж
пропозиції роботи у той самий проміжок часу. В одному
newsletter можна додати максимум 3 різні вакансії від одного і
того ж роботодавця або ж від 3 різних роботодавців. 6.5. Варіанти
просування оголошень у списку вакансій дійсні протягом 14 або
30 днів, термін обирає Клієнт. Після закінчення цього періоду
послуга просування пропозицій про роботу перестає діяти. 6.6.
Вибір будь-якої з вищезазначених послуг просування
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пропозицій у списку вакансій не змінює її позицію в списку
оголошень.

6.7. У разі видалення Пропозиції роботи з Веб-сайту або
призупинення її відображення (також перед закінченням вибраного
періоду послуги Просування Пропозиції), усі маркери виокремлення
Пропозиції (рамка, логотип, розміщення у верхній частині списку або на
головній сторінці) також видаляються, що одночасно не є причиною до
повернення коштів.за невикористаний період Послуги.

6.8. Детальний прайс-лист послуг Просування можна знайти у
Прайс-листі веб-сайту для роботодавців.

7. Послуга оголошення з номером телефону та адресою веб-сайту

7.1. Послуга оголошення з номером телефону та адресою
веб-сайту є платною, і це робиться шляхом стягнення певної вартості
коштів, доступних на рахунку клієнта.

7.2. Послугу оголошення з номером телефону та адресою
веб-сайту можна вибрати після додавання оголошення без просування
у панелі роботодавця або під час редагування оголошення в меню
Просування. Умовою користування Послугою є:

а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця

б) розміщення принаймні одного оголошення без
просування;

в) мати суму поповнення, достатню для оплати Послуги.

7.3. Послуга оголошення з номером телефону та адресою
веб-сайту базується на відображенні протягом 30 днів у вмісті
оголошення у правій частині стовпця під даними роботодавця, який
опублікував оголошення, свого номера телефону та адреси веб-сайту.
Контактні дані, описані вище, автоматично підтягуються з облікового
запису Клієнта з можливістю їх зміни безпосередньо в оголошенні.
Зміна контактних даних призведе до їх оновлення у всіх оголошеннях з
цією послугою.

7.4. Після закінчення 30-денного строку дії Послуги, контактні
дані роботодавця будуть видалені з оголошення, незалежно від того, чи
пропозиція все ще є на веб-сайті. Щоб продовжувати їх відображати,
потрібно знову обрати та оплатити Послугу.

7.5. Послуга оголошення з номером телефону та адресою
веб-сайту можна поєднуватися з послугами Просування та Оновлення
пропозицій про роботу.
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7.6. Послуга оголошення з телефонним номером та адресою
веб-сайту стосується розміщення контактних даних роботодавця в
одній конкретній пропозиції роботи та не помножується автоматично
на інші пропозиції, опубліковані клієнтом.

7.7. У разі видалення Пропозиції про роботу з Веб-сайту або
призупинення її відображення (також перед закінченням вибраного
періоду послуги), вищезазначені контактні дані Клієнта (номер
телефону та адреса веб-сайту) також будуть видалені, що не є причиною
до повернення коштів за невикористаний період Послуги.

7.8. Детальний прайс-лист послуги Оголошення з номером
телефону та адресою веб-сайту можна знайти в Прайс-листі веб-сайту
для роботодавців.

8. Послуга Оновлення пропозицій про роботу

8.1. Послуга Оновлення пропозицій про роботу оплачується
шляхом поповнення, і це робиться шляхом стягнення певної суми з
рахунку Клієнта.

8.2. Послугу Оновлення пропозицій про роботу можна вибрати
після додавання оголошення без просування у панелі роботодавця.
Умовою користання з послуги оновлення є:

а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця

б) розміщення принаймні одного оголошення без
просування;

в) наявність достатньої суми поповнення для оплати
Послуги.

8.3. Послуга оновлення полягає у встановленні поточної дати та
часу публікації пропозиції про роботу, вже раніше опублікованої на
Веб-сайті, завдяки чому оголошення займає найвищу позицію у списку
Пропозицій про роботу.

8.4. Послуга оновлення оголошення може поєднуватися з
послугами просування пропозиції.

8.5. У разі видалення Пропозиції роботи з Веб-сайту або
припинення її публікації, Послуга оновлення стає недійсною, що не
призведе до повернення коштів за невикористаний період надання
послуги.

8.6. Детальний прайс-лист на послугу Оновлення оголошення
доступний у Прайс-листі послуг для роботодавців.
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9. Послуга Зовнішня форма для заповнення

9.1. Послуга Зовнішня форма є платною і полягає у зміні способу
отримання заявок від кандидатів, які відповідають на пропозиції про
роботу.

9.2. Послуга Зовнішня форма доступна на панелі роботодавців
при додаванні оголошення без просування та її редагуванні.

9.3. Умовою використання Послуги Зовнішня форма для
заповнення є:

а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця б)
розміщення принаймні однієї Пропозиції;

в) наявність достатньої для її оплати коштів на рахунку
роботодавця.

9.4. Послуга Зовнішня форма переправляє кандидата на
зовнішнє посилання на форму заявки, надану в процесі додавання
оголошення, розташовану за межами Веб-сайту. Кандидат надсилає
свою заявку за посерендицтвом вищеописаної форми, його дані не
реєструються в Панелі роботодавця.

9.5. Плата за послугу Зовнішня форма є одноразовою і стягується
за 1 додане оголошення, незалежно від кількості заявок, що надійшли на
неї, протягом 30 днів з моменту активації послуги. Через 30 днів послугу
потрібно знову запустити та оплатити, щоб вона залишилась активною
для вибраного оголошення.

9.6. Плата стягується з Рахунку роботодавця в момент включення
послуги Зовнішня форма - при додаванні пропозиції про роботу або в
будь-який час при редагуванні вже опублікованої пропозиції про
роботу.

9.7. У той час, коли послуга для обраної Пропозиції роботи буде
активною на Веб-сайті, Роботодавець має можливість змінити посилання на
форму, що не спричинить повторного стягнення плати за Послугу.

9.8. Послуга зовнішньої форми може поєднуватися з послугами
просування або оновлення.

9.9. У разі видалення оголошення з Веб-сайту послуга Зовнішня
форма стає недійсною, що не призводить до повернення коштів
за невикористаний період послуги.

9.10. У разі призупинення публікації оголошення, Послуга також
призупиняється і автоматично активується після відновлення
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припиненого оголошення, без додаткових нарахувань, якщо не минув
30-денний термін послуги Зовнішня форма.

9.11. Детальний прайс-лист на послугу Зовнішня форма можна
знайти в Прайс-листі послуг для роботодавців.

10. Послуга Запропоновані кандидати

10.1. Послуга Запропоновані кандидати полягає на автоматичній
підбірці кандидатів з бази даних Вебсайту, котрі найбільш пасують до
опублікованої Клієнтом вакансії.

10.2. Клієнт може скористатися Послугою пропонованих
кандидатів відразу після додавання безкоштовної Пропозиції або
платної пропозиції типу: СТАНДАРТ, КОМФОРТ або ПРЕМІУМ, або після
її публікації, перейшовши безпосередньо у оголошення.

10.3. Умовою користування послугою Запропоновані кандидати
є: а) наявність дійсного Облікового запису роботодавця б) розміщення
принаймні однієї пропозиції про роботу (платної або безоплатної); в)
наявність достатніх коштів для оплати Послуги.

10.4. Автоматичний підбір профілю кандидата з вимогами
пропозиції про роботу, перегляд та фільтрація профілів кандидата,
доступ до певних даних, котрі стосуються кандидата, є безкоштовним.

10.5. У рамках безкоштовного доступу Клієнт може бачити такі
дані Кандидатів:

а) ім’я та прізвище;

б) вік;

в) рідна мова;

г) іноземні мови;

ґ) водійські права;

д) посада;

е) досвід роботи;

є) додаткові посади;

ж) бажане робоче місце;

з) інтерес до проживання;
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и) інтерес до роботи без кваліфікації;

і) готовність до роботи;

ї) час, коли востаннє Кандидат шукав роботу.

10.6. Послуга Запропоновані кандидати оплачується в моменті
доступу до даних кандидата, таких як:

а) номер телефону;

б) адреса електронної пошти;

в) резюме та інші документи. Клієнт може придбати
доступ до цих даних, натиснувши кнопку Викупити доступ у
візитній картці кандидата.

10.7. Плата за доступ до контактних даних кандидата може
різнитись і залежить від профілю кандидата. Сума оплати видно
кожного разу у візитній картці кандидата.

10.8. Після придбання даних кандидата, візитна картка кандидата
з усіма наданими ним даними доступна в бічному меню панелі
роботодавця: Придбані кандидати.

10.9. Купівля доступу до контактних даних кандидата в рамках
Послуги пропонованих кандидатів не відкриває автоматично
вищезазначені Дані кандидата у випадку, якщо він подасть заявку на
пропозицію про роботу цього Клієнта.

10.10. Запропоновані кандидати - це користувачі веб-сайту, які
погодились надати доступ до своїх даних для роботодавців
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