
 Gói dịch vụ tuyển dụng thông qua việc sàng lọc CV ứng viên

 từ Cộng tác viên (là các chuyên viên tuyển dụng, headhunter,…)

FREELANCER REFERRAL

Giúp mở rộng nguồn
ứng viên, địa bàn
tuyển dụng. Nhà tuyển
dụng tương tác trực
tiếp và quản lý hiệu
quả của CTV liên tục

CV liên tục, không ồ ạt nhưng khá chất
lượng, tiết kiệm thời gian hơn những web
khác, nhất là phần chọn lọc ứng viên

Giúp chọn lọc và
xếp hạng CV nhanh
hơn bằng tự động
hóa, AI của phần
mềm quả lý tuyển
dụng (ATS)

FR là một nền tảng mới nhằm hỗ trợ
cho Cộng tác viên gia tăng thu nhập từ
nguồn ứng viên sẵn có

Chọn lọc ra nguồn
CV ứng viên phù
hợp với văn hóa
công ty
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Nhanh tuyển đúng người!

Chị Nguyễn Bích Trâm
CTV thiện chiến của CVreferral.com

Chị Lê Thanh Tâm
Phòng Nhân sự Công ty BM Windows

Trải nghiệm tốt hơnChi phí thấp hơnChất lượng cao hơn



Miễn phí đăng tin tuyển dụng 01 tháng 

Phí đăng tin tuyển dụng các tháng sau

chỉ 500.000 VNĐ/tháng

Hồ sơ ứng viên sẽ được sàng lọc 2 lớp

Chỉ trả phí khi chọn được ứng viên phù hợp

để mời phỏng vấn

Nạp tiền vào tài khoản để lấy hồ sơ thích

hợp. Phí nạp tối thiểu từ 2.000.000 VNĐ.

Số tiền còn lại được dùng để tuyển dụng vị

trí khác; hoặc hoàn lại cho nhà tuyển dụng

khi không còn nhu cầu tuyển dụng. 

Thu phí 100.000 VNĐ/hồ sơ nếu trong 7

ngày nhận hồ sơ mà nhà tuyển dụng không

có tương tác nào

 

Nhà tuyển dụng tạo tài khoản và đăng tin

tuyển dụng trên sàn CVreferral.com, đội ngũ

Cộng tác viên (CTV) sẽ sàng lọc và gửi CV

cho nhà tuyển dụng.

 

Cung cấp hệ thống để nhà tuyển dụng quản

lý và sử dụng dịch vụ headhunter online với

CTV tuyển dụng trên toàn quốc

Đội ngũ CTV sàng lọc hồ sơ chất lượng, phù

hợp với yêu cầu. Nhà tuyển dụng có thể chọn

tối đa 5 CV ứng viên để mời phỏng vấn 

Chọn từ CV thứ 6 trở đi, nhà tuyển dụng trả

thêm phí là 1.000.000VND/CV

CTV sẽ quản lý ứng viên và hỗ trợ nhà tuyển

dụng như hình thức tuyển dụng thông qua

headhunter.

Nhà tuyển dụng chỉ cần thanh toán phí

admin cho mỗi vị trí tuyển dụng là 2.000.000

VND, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi ứng

viên đi làm ngày đầu tiên 

CTV sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ dàng thực hiện

chu trình tuyển dụng từ sàng lọc CV ứng viên

đến khi ứng viên đi làm.

SILVER 
     Lựa chọn ứng viên phù hợp

GOLD
Tuyển dụng thành công

1 tháng lương gross
của ứng viên

CÁC GÓI DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Chỉ từ 500.000 VNĐ
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