
 استخدام آگهی و کاریابی هایسایت معرفی

درست در  شغل های منابع انسانی جذب و استخدام است. در صورتی که شما فرد مناسبی را درترین قسمتیکی از مهم

های استخدام در طول زمان به سازمان شما بازخواهد سازمان جذب کنید نیاز کمتری به نظارت در آینده خواهید داشت. هزینه

خواهیم به میباشند. در این مقاله  میهای کاریابی و آگهی استخدام های زنجیره فرآیند استخدام سایتگشت. یکی از حلقه

 به خود استخدام آگهی پخش برای بیشتری هایانتخاب شما تا بپردازیم  و خدمات و قیمت آنهاهای کاریابی بررسی سایت

 .باشید داشته هاسایت در کارجو عنوان به هارزومه گذاشتن یا کار و کسب عنوان

 ایران تلنت

های کاریابی و آگهی استخدام هستش که از نظر تعداد رزومه احتماال بزرگترین جامعه رو ترینسایتایران تلنت یکی از قدیمی

گیره. مدل ایران تلنت فروش حق دسترسی ماهانه و ساالنه برای دسترسی میهای زیادی هم برای خدماتش داره. هزینه

هزار تومان برای کوچکترین  800 700ها حاکی از اینه ماهانه حداقل ها هستش. شنیدهتا بیس رزومهسازمان شما به دی

جدیدا سایت رو آپدیت کردند هر چند  .(UI,UX) بود نشده طراحی خوب قدیمی  گیره. سایت ایران تلننتمیفرصت شغلی 

رده کردن خدمات خود افتاده. دو سه سالی هستش که زیباتر شده ولی بسیار کنده. مدتی است که ایران تلنت به فکر گست

توانید با شرکت در نظرسنجی یه نمونه کوتاه گزارش رو در  میفروشه شما هم میها میده و به سازمانگزارش ساالنه حقوق 

 .انتهای سال داشته باشید

 سایت ایران تلنت

 جابینجا

شروع به کار کرده. به عنوان یکی از اولین  95های کاریابی و آگهی استخدام ایرانیه که از سال جا یکی از بهترین سایتجابین

مینه پشتیبانی و توسعه محصول خوب عمل کردند. مدل جابینجا انتشار موقعیت شغلی تونم بگم که واقعا در زمیهاش مشتری

توانید با ابزارهای شتابدهی جابینجا به  میه باز بودن موقعیت شغلی هستش. شما هزارتومان به ازای یک ما 90و دریافت 

های خوب در جابینجا به نسبت یک سال میزان رزومهبیشتر دیده شدن آگهیتون کمک کنید. تجربه شخصیم نشون داده که 

 .میده حتما امتحان کنیدرایگان  میدوارم مسئوالن توجه کنند! راستی جابینجا اولین آگهیش روپیش در حال کاهشه. ا

 سایت جابینجا

 جاب ویژن

دم از میهای دانشگاه شریف هستش. به شخصه ترجیح برخواسته از نمایشگاه کار شریف هستش و بهترین پایگاه رزومه بچه

 صبر و دهیدمی انجام دارید خفن تکنولوژیک کار اگه  رم.های شریف استخدام نداشته باشم چون تجربه همکاری خوبی ندابچه

 45 مدت به آگهی 1 از ویژن جاب هایبسته. کنی استفاده سایت این از باید ، باالست شریف هایبچه با کار برای تحملتون و

برای روان سنجی و  داره ویژن جاب هم آزمون سری یه.داره متنوعی خدمات و شهمی شروع هزارتومان 140 قیمت به و روز

 .های قبلی موجود نبودمهارت سنجی که در نمونه
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 سایت جاب ویژن

 کار میحا

 استخدام آگهی و رزومه گذاشتن البته  ها هستش.های قدیم کاریابی هستش که مدلش سرچ در رزومهکار هم از سایت میحا

رو گذاشته  کار جدیدا اون ظاهر قدیمی میگیره. حامیهزار تومان با مخلفاتش  80تبلیغ کنید از شما  بخواید اگر ولی رایگانه

کار قبال به درد  میهای حاکنار و یه لباس جدید تنش کرده واقعا بهتر و زیباتر از قبل هستش. یه درصد زیادی از رزومه

می دهند میدوارم با تغییراتی که در سیستمشون ماهه مشغول به کارم اگفت من االن چندمیزدی میخورد یا وقتی زنگ نمی

 .این مشکل رو حل کنند

 کارمیسایت حا

 ای استخدام

مت درج هزار نفری هم داره. قی 60آگهی استخدام که در تلگرام به شدت فعاله و یک کانال  های قدیمییکی دیگه از سایت

شوند که این مورد  میهای سایت در کانال تلگرام هم منتشر آگهی در این سایت و مدلش شبیه جابینجا هستش البته آگهی

 میهای تلگراآره. در یک پست به صورت جداگانه به معرفی کانالهای بیشتر رو به وجود میخودش احتمال ارسال رزومه

های شغلیتون استفاده کنید.من خودم یکبار خیلی قبل به ها برای پخش آگهیاز این کانال کاریابی خواهیم پرداخت تا بتوانید

 .ای استخدام آگهی دادم که نتیجه اش به نظرم بد نبود

 سایت ای استخدام

 ایران استخدام

متصله و تقریبا شبیه ای استخدامه. که من تا به حال ازش استفاده  میاین سایت هم فکر کنم به یک کانال کاریابی تلگرا

 .نکردم

 سایت ایران استخدام

 ،جاب با ما ،تلنت یاب :م شما وجود داره که اینجا معرفیشون نکردیم. مثلالبته کلی سایت دیگه هم برای پخش آگهی استخدا

های دیگری هم هر روز دارن به این لیست اضافه و سایت آناناس جاب ،ایران جاب ،جاب ایران ،کاربانک ،کاریابی ایران

ای داشتید حتما به عنوان نظر زیر این پست بیان کنید تا ها تجربهی هر یک از این سایتشوند. در صورتی که شما در بارهمی

 .دیگران هم بتوانند از تجربه شما استفاده کنند

 های کاریابی و آگهی استخداممشکل بزرگ سایت
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هایی رو تونید رزومهمیهای دریافتی دارید که های کاریابی و آگهی استخدام شما معموال یک صفحه مدیریت رزومهسایتدر

ها استفاده کنید. باید دوتا اکانت رو خواید از دوتا از این سایتمیشه مدیریت کنید. حاال فرض کنید شما میکه ارسال 

تونید یه رزومه خوبی رو بینید عمال نمیمیشه بعد یکدفعه میهاتون زیاد داد اکانتمدیریت کنید همینطور در طول زمان تع

ها هم حاظر نیستند لینک شرکت شما رو در زنه این سایتمیکه قبال دیدید پیدا کنید. این گسستگی اطالعات به شما صدمه 

هایی به غیر از این واید در طول زمان در کانالخمییک سایت آگهی استخدام دیگه بذارند چون رقیبشونه. گاهی هم شما 

 در.شهنمی فعال شغلیتون فرصت اصال باشید نداده رو تبلیغات پول هاسایت این به اگه  ها فرصت شغلی رو پخش کنید وسایت

 !ایمیله در هارزومه شدن گم شروع نقطه این و بدید ایمیل آدرس مجبورید نتیجه

 سنجمان در رو خودتون سازمان صفحه توانیدمی شما کنه حل انسانی منابع مدیران برای  وسنجمان اومده که این مشکل ر

 این رقیب سنجمان چون کنید پخش هاسایت این در رو لینک این و کنید ایجاد رو شغلیتون هایفرصت و باشید داشته

ن اومده با سایت جاب ویژن متصل شده و در سنجما دلیل همین به. ندهند انتشار اجازه که نداره وجود دلیلی نیست هاسایت

 هاسایت این در رو هاتونآگهی سنجمان طریق از بتوانید شما تا  ها متصل بشهخواهد به بقیه این سایتمیطول زمان هم 

های رفیلت از استفاده با زمان طول در. باشید داشته رو هاتونرزومه تمام شده تجمیع کنهمی کمک شما به این. کنید پخش

های دریافتی بپردازید. برای استفاده از این قابلیت مختلف سنجمان که در هیچ سایت و ایمیلی موجود نیست به ارزیابی رزومه

 .را ایجاد کنید های شغلی مورد نظر خوددر سنجمان به قسمت جذب و استخدام بروید و فرصت ثبت نام با

 .رو از دست ندید )ATS(  سیستم ردیابی کارجویان پیشنهاد میکنم خوندن مقاله
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