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Naučili sme Slovákov hľadať si prácu na webe
Profesia.sk začala písať svoju históriu v roku 1997. V čase, kedy internet Slovensku bol skôr raritou než samozrejmosťou.
Za dvadsať rokov sme firmám pomohli nájsť viac ako milión nových zamestnancov. A rovnakému počtu uchádzačov
sme priniesli prvú, alebo novú prácu. Stali sme sa stabilným partnerom pre firmy z celého Slovenska a pozíciu jednotky
v online nábore neustále potvrdzujeme pridávaním nových funkcionalít a služieb, ktoré vám zjednodušujú vašu prácu,
alebo rozhodnutia spojené s výberom nových pracovníkov.
V snahe pomôcť slovenskému trhu práce sa zameriavame na možnosti skvalitnenia vzdelávacieho procesu na všetkých
typoch škôl a sústreďujeme sa aj na zlepšovanie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím na pracovnom trhu.
Sme súčasťou Alma Career, siete job boardov v 9 krajinách Európy. Vďaka tomu viete prostredníctvom Profesia.sk hľadať
pracovníkov aj v zahraničí.

Návštevnosť
(zdroj GA, 2017)

4 075 000+ mesačne

32 877 000+ mesačne

Priemerný počet návštev

5m 43s

Priemerný počet videní stránok

Priemerná dĺžka návštevy

Demografia návštevníkov

Regióny

Vek
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55+

16%,
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25%,
12%,
8%

Bratislava
Košice
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Poprad

Pohlavie

38,83%
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5,14%
4,22%
4,03%
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1,89%

Ženy 58% Muži 42%

Status návštevníkov
51%

19.1%
pracujúci študent

14%

5.8%

10.1%
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S čím vám vie Profesia.sk pomôcť?

Vyhľadávanie nových zamestnancov

Spontánna znalosť značky Profesia.sk dosahuje až 71 %.
Profesia je dlhodobo prvou voľbou uchádzačov
pri hľadaní práce.

Výber uchádzačov z databázy CV

Ak ste niekedy využili služby headhuntera, tak viete, aký význam
má kvalitná databáza. Profesia.sk disponuje aktuálnou databázou viac
ako 60 tisíc uchádzačov z celého Slovenska.

Budovanie zamestnávateľskej značky

Dobrý employer branding sa dnes stáva rozdielovým faktorom v boji
o uchádzača. Poznáte všetky nástroje, ktoré vám ponúka Profesia.sk, aby
ste upútali budúceho zamestnanca?

Priame oslovenie uchádzačov

Vaše plánované náborové kampane potrebujú vhodných adresátov.
Oslovte pasívnych i aktívnych kandidátov na trhu práce pomocou
adresných nástrojov na základe vami definovaných požiadaviek,
alebo ich stretnite naživo na veľtrhoch príležitostí Profesia days.

Komplexné analýzy trhu práce
i vašich náborových procesov

Podporte vaše plánované zmeny HR a náborových procesov kvalitnými
dátami. Nielen že si zlepšíte svoju vyjednávaciu pozíciu s manažmentom,
ale získate aj externý pohľad na vašu dennodennú rutinu.

Zefektívňovanie výberov a nastavovanie
Compensation & Benefit programov

Intenzívne sledujeme trh práce a prinášame riešenia zlepšujúce vašu
každodennú agendu. Potrebujete sofistikovaný nástroj na správu
uchádzačov alebo podklady pre nastavovanie odmeňovania? Profesia.sk
má riešenie.

Vyhľadávanie nových zamestnancov
prostredníctvom pracovných inzerátov
Z prieskumov vyplýva, že až 93% ekonomicky aktívnych uchádzačov si na internete hľadá prácu prostredníctvom
pracovných portálov. Z toho až 47% uchádzačov uvádza, že si v minulosti hľadalo prácu prostredníctvom Profesia.sk.
Zverejnenie pracovného inzerátu na Profesia.sk vám tak zabezpečí najviac reakcií na vaše pracovné ponuky. Firmám toto
riešenie prináša prehľad o všetkých zverejnených pracovných pozíciách i kontrolu nákladov na jednotlivé konania.

Predstavenie služieb
Jednorazová
inzercia
Základný nástroj pre malé
firmy a živnostníkov, ktorí
obsadzujú rádovo pár
voľných pozícií do roka.
V prípade, že inzerujete viac
ako 5 pracovných pozícií
ročne, oplatí sa zvážiť výhody
Credit balíka.

Credit balíky
Pokročilé riešenie pre stredné a veľké
spoločnosti. Balíky sú prispôsobené
požiadavkám firiem. Plusom zverejnenia
je aj export týchto ponúk na desiatky
partnerských webov. Cena za jeden kredit,
ktorý predstavuje zverejnenie jednej pracovnej
ponuky na 7 dní, 14 dní alebo 1 mesiac, klesá
s veľkosťou balíka.

Región balíky
Riešenie pre klientov hľadajúcich
zamestnancov v okolitých
krajinách. Ak potrebujete zverejniť
pracovnú ponuku v Českej
republike, Maďarsku a Slovensku
viete to urobiť jednoducho
prostredníctvom jednej ponuky.

Zvýraznenie pracovnej ponuky
HOT ponuka je riešenie pre všetky firmy, ktoré sa chcú odlíšiť od ostatných a získať tak viac uchádzačov. Ponuka sa zobrazí
v zozname HOT ponúk a uchádzačom je prezentovaná aj v automaticky zasielaných e-mailových notifikáciách – agentoch.

Import a export pracovných ponúk.
Technologická vyspelosť portálu Profesia.sk umožňuje import vašich pracovných ponúk na vaše vlastné kariérne stránky.
Okrem toho exportujeme vybrané ponuky na naše partnerské stránky.

Pozitíva zverejnenia voľných pracovných pozícií na Profesia.sk
Klesajúca cena pracovnej ponuky pri vyššom počte ponúk
Existujúce nástroje na podporu zobrazovania pracovnej ponuky uchádzačom
Najvyšší počet uchádzačov na pracovné ponuky zo všetkých spôsobov inzercie voľných pracovných miest na Slovensku
Plná kontrola nad výberovými procesmi
Jednoduché opakované zverejňovanie voľných pracovných miest
Zjednodušené pridávanie pracovných ponúk pre malé firmy a živnostníkov

Vedeli ste, že všetky ponuky prechádzajú overovaním oddelenia pre podporu zákazníkov?
Rovnako sledujeme aj ponuky, pri ktorých je menej reagujúcich ako je priemer v kategórii
a následne navrhujeme úpravy pre zvýšenie počtu uchádzačov.

Databáza uchádzačov
Oslovenie uchádzačov s konkrétnou ponukou pracovného miesta je výsadou headhunterov. Profesia však umožňuje stať sa
headhunterom každému špecialistovi na riadenie ľudských zdrojov. S prístupom ku kontaktným údajom viac ako 60 tisíc
uchádzačov s možnosťou ich filtrovania podľa veľkého množstva kritérií získate nástroj na ich rýchlejšie oslovenie.

Predstavenie služieb

Prístup k CV databáze
Táto služba je dostupná pre každého firemného klienta. K dispozícii máte kompletnú databázu uchádzačov,
bez kontaktných údajov.

CV balíky
Sú nadstavbou základného prístupu k databáze uchádzačov. Umožňujú špecialistom na výbery
zamestnancov odkryť preddefinovaný počet kontaktných údajov uchádzačov, ktorí vyhoveli filtru vášho
zadania. Následne vám už nič nebráni, aby ste váš recruiting premenili na headhunting a využili všetky
dostupné nástroje na kontaktovanie uchádzača.

Pozitíva CV databázy Profesia.sk
Najširšia, pravidelne udržiavaná databáza aktívnych i pasívnych uchádzačov o prácu.
Uchádzača viete kontaktovať priamo, aj bez toho, aby ste mali zverejnenú pracovnú pozíciu a ponúknuť mu pracovné
miesto ešte predtým ako pozíciu zverejníte.
Databáza špecialistov vám umožňuje anonymne monitorovať dostupných kandidátov v čase, kedy napríklad
uvažujete o zmene na existujúcej pozícii.

Vedeli ste, že za aktívny životopis považujeme len ten, ktorý bol aktualizovaný aspoň
raz za menej ako 3 mesiace? Aktuálne máme viac ako 60 tisíc životopisov.

Nástroj na budovanie a podporu Employer Brandingu
Employer branding je horúcou témou HR v súčasnosti. Čoraz viac firiem si uvedomuje dôležitosť presvedčenia uchádzača
o tom, že sú jeho vysnívaným zamestnávateľom ešte predtým, ako sa skutočne začne o miesto uchádzať. Pritom však firmy
zabúdajú, že aj spôsob, formát ba dokonca i jazyk, akým je napísaná pracovná ponuka rozhoduje o počte uchádzačov. Profesia
poskytuje komplexnú sadu nástrojov, vďaka ktorým môžete zlepšiť svoju atraktivitu v očiach uchádzačov.

Predstavenie služieb

Ponuka v dizajne
Chcete aby konkrétna ponuka zaujala uchádzača a aby
sa odlíšila od ostatných ponúk? So službou ponuka
v dizajne máte plnú kontrolu nad tým, ako bude vaša
ponuka vyzerať. Ponuka v dizajne je finančne výhodná
možnosť, ako odlíšiť svoju ponuku od tých
konkurenčných.

Videovizitka
Chcete osloviť generáciu Y a všade ste počuli, že je to
generácia ktorá nečíta, ale pozerá videá? Zaujmite ich
pozornosť zverejnením vášho Employer branding videa
alebo videoprezentáciou spoločnosti priamo v ponuke.

Prezentácia spoločnosti
Je dokonalým spojením vašej digitálnej prítomnosti
a firemnej kultúry s pracovnými ponukami. Vytvorením
firemnej stránky a následného zverejňovania ponúk
v dizajne, ktorý odráža vašu firemnú kultúru. Ponuky
spoločnosti v dizajne pozitívne prispievajú k celkovej
dôveryhodnosti firmy v očiach uchádzačov.

Exclusive logo
Odklik na pracovné ponuky priamo z hlavnej stránky
Profesia.sk predstavuje pre firmy veľmi exkluzívny
priestor na vlastnú prezentáciu. Poradie log v zozname
firiem sa dynamicky mení, takže žiadna spoločnosť nie
je uprednostnená.

Pozitíva Employer Branding nástrojov Profesia.sk
Ponuky v dizajne majú vyššiu zapamätateľnosť v porovnaní so štandardnými ponukami.
Logo v zozname firiem a v zozname ponúk pomáha uchádzačovi s vizuálnym odlíšením inzerátov konkrétnej spoločnosti.
Dizajnové ponuky a prezentácia spoločnosti umožňujú firmám poukázať na svoju firemnú kultúru, bez nutnosti prácneho
vytvárania kariérnych stránok na vlastných internetových prezentáciách firiem.

Vedeli ste, že až 50 % uchádzačov odmieta pracovať pre spoločnosti so zlou reputáciou?
Firmy so zlou zamestnávateľskou značkou míňajú na nábor až o 10 % viac ako firmy,
ktoré sú pre uchádzačov love brandom.

Priama komunikácia s uchádzačmi
Bez ohľadu na to, či chcete osloviť potenciálnych klientov, alebo zasiahnuť uchádzačov vašou náborovou kampaňou,
Profesia.sk má pre vás niekoľko nástrojov, ktoré vám s tým môžu pomôcť. Databáza kontaktov, ktorú vám vieme ponúknuť,
obsahuje možnosti najpresnejšieho cielenia na základe vami definovaných kritérií. Vyberať si pritom môžete z rozmanitých
kritérií.

Predstavenie služieb

Bannerové kampane
Využiteľné pre všetky spoločnosti, ktoré chcú inzerovať svoje ponuky na najnavštevovanejšom
pracovnom portáli na Slovensku a top 20 stránke slovenského internetu. Štandardizované formáty,
garantované počty videní a vysoký počet impresií robia z tohto nástroja obľúbený doplnok HR
marketingových kampaní.

Mailing - oslovenie uchádzačov e-mailom
Poskytujeme riešenie pre firmy, ktoré potrebujú osloviť presne vybratých uchádzačov. Napríklad takých,
ktorí disponujú určitou zručnosťou, prípadne pracujú alebo pochádzajú z konkrétneho regiónu. Vyberať
môžete podľa pracovnej oblasti, lokality, či znalosti cudzieho jazyka. Váš e-mail sa teda dostane presne k
ľudom, o ktorých máte záujem.

Veľtrhy príležitostí Profesia days
Osloviť svojich potenciálnych zamestnancov môžete aj prostredníctvom najväčších slovenských
veľtrhov práce Profesia days. Tématické zóny, prednášky, stovky vystavovateľov a viac ako 20 000
návštevníkov robí z tohto podujatia perfektnú príležitosť pre promovanie vašej zamestnávateľskej
značky. Veľtrhy sa konajú v Bratislave, Košiciach, Prahe a tento rok prvý raz aj v Žiline.

Pozitíva nástrojov na priamu komunikáciu s uchádzačmi na Profesia.sk
Oslovujete presne zadefinovanú cieľovú skupinu.
Databáza pre mailing obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.
Exkluzivita mailingov je garantovaná maximálnym počtom odoslaných mailov na jedného používateľa za mesiac.
Najlepšie segmentovateľná databáza uchádzačov hľadajúcich si prácu na Slovensku.

Vedeli ste, že Custom mailing môžete využiť aj na prieskumné účely? Mailingy spoločnosti Profesia
majú dlhodobo vysokú mieru doručiteľnosti a otvorenia.

Nástroje pre HR profesionálov
Popri budovaní najlepšieho pracovného portálu na Slovensku sme nezabudli ani na ďalšie HR procesy.
Dôležitým prvkom výberov je aj správa uchádzačov a vhodné nastavenie platov na ponúkanej pozícii.

Predstavenie služieb

HR nástroj Mark
Veľký počet uchádzačov na pracovné ponuky už nie je tým hlavným dôvodom prečo používať ATS (Applicant
Tracking Systems). HR nástroj MARK preto ponúka pokročilé funkcie na riadenie výberových procesov.
Využiť ho môžete aj ako nástroj na správu poolu uchádzačov a ich neskoršie priame oslovenie s novou ponukou.
Komunikácia firmy s uchádzačom patrí medzi dôležité kritéria pri hodnotení firiem. Prenechajte základnú
komunikáciu na systémové riešenie a vy sa sústreďte na vhodných kandidátov. Samozrejmosťou je prepojenosť
s Profesia.sk - najväčším pracovným portálom na Slovensku.

Platový prieskum Platy.sk
10 rokov skúseností pri analýze platov zamestnancov na Slovensku. Najrozsiahlejší prieskum, o ktorý sa môžete oprieť
pri nastavovaní odmeňovania vo vašej spoločnosti. Porovnávať dokážete konkrétnu pozíciu, v konkrétnom regióne,
ale môžete sa tiež porovnať s konkurenciou. Výstupná analýza vám poskytne prehľad o tom, či vašich zamestnancov
nadhodnocujete alebo podhodnocujete a aké benefity využíva vaša konkurencia na udržanie zamestnancov.

Zaujali vás naše služby?
Kontaktujte nás a navrhneme vám riešenie na mieru.
+421 2 33 00 67 91
obchod@profesia.sk
www.profesia.sk

